
На основу члана 173. ст. 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Сл.гланик РС'' број: 21/2016,113/2017,113/2017-др.закон и 95/2018) и члана 67. ст. 1. тач. 11. 
Статута општине Сремски Карловци (''Сл. лист општине Сремски Карловци'' број 7/2019) , Општинско веће 
општине Сремски Карловци, на 61. седници  одржаној дана 9. децембра 2021. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ  

 
Ч л а н 1. 

 
     Образује се Жалбена комисија у Општини Сремски Карловци, као колегијални другостепени орган  ( у 
даљем тексту: Жалбена комисија) у следећем саставу: 

1. Вера Стевановић Николић,   председник  Жалбене комисије 
2. Љиљана Јерков,  члан Жалбене комисије 
3. Катица Стијеповић,  члан Жалбене комисије 
 Имена председника и чланова Жалбене комисије објавиће се на интернет страници општине Сремски 
Карловци. 
Председник и чланови Жалбене комисије  именују се на пет година и могу бити поново именовани. 
 

Ч л а н 2. 
 

      Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 
     Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 
 

Ч л а н 3. 
 

     Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана. 
     Жалбена комисија одлучује већином од укуног броја чланова и доноси Пословник о раду Жалбене 
комисије. 
    Жалбена комисија има свој печат,  према закону  којим се уређује печат државних органа. 
 

Ч л а н  4. 
 

     Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за свој рад, чију висину утврђује 
Општинско веће. 

Ч л а н  5. 
 

     Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу. 
 

Ч л а н  6. 
 

     Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Сремски 
Карловци''. 

Ч л а н  7. 
 

     Даном ступања на снагу овог решења, ставља се ван снаге решење о образовању Жалбене комисије број: 
020-96/2016-I/2 од 08. децембра 2016. године. 
 
Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-27/2021-I/1 
Дана 9. децембра 2021. године                                                                    Александар Саша Стојкечић, с.р. 
Сремски Карловци 


