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На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 23. Пословника о раду Жалбене
комисисје Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 7/2017), Жалбена комисија
Општине Житиште на својој седници одржаној дана 28.3.2018. године донела је следећу
ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Пословника о раду Жалбене комисије Општине
Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 7/2017) - у даљем тексту ,,Пословника“ - на
следећи начин:
У члану 5. став први Пословника мења се и гласи :
,, Жалбена комисија је самостална у свом раду. Жалбена комисија има укупно 5 чланова, од којих
је један Председник Комисије .
Када одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса, Жалбена комисија ради у већу
од 3 члана, а које чине Председник и 2 члана већа. Чланове већа одређује Председник Жалбене
комисије за сваки појединачни предмет. Чланови Жалбене комисије који нису одређени за рад у
појединачно веће за одређени предмет имају право присуствавати седницама комисије без права
гласа и без учешћа у раду.
Жалбена комисија у саставу од 5 чланова ради када одлучује о доношењу општих аката,
Пословника, Правилника, Одлука и других аката, а који се односе на правила, уређење,
организацију рада и друга питања од значаја за рад Жалбене комисије као органа.“
У члану 8. став трећи Пословника после речи ,,од“ брише се ,,укупног броја чланова“ , а
уноси се ,, броја чланова већа“.
Члан 2.
Остале одредбе Пословника остају непромењене.
На званичној интернет страници Општине Житиште објавити пречишћени текст
Пословника о раду Жалбене комисије Oпштине Житиште“.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
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