СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЉИГ
ГОДИНА XIV
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АКТА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
1.
На основу члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17 и 95/18, члана 63. Статута општине
Љиг ("Службени гласник општине Љиг", број 4/19), Општинско веће општине Љиг, на седници
одржаној 21.05.2021.године, донело је:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Овим Решењем образује се Жалбена комисија општинe Љиг.

-

Члан 2.
У Жалбену комисију општине Љиг именују се:
Слађана Степановић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије,
Драган Радовановић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије;
Бојана Јелић, дипломирани економиста, за члана Жалбене комисије.

Члан 3.
Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу бити поново
именовани.
Члану жалбене комисије дужност престаје протеком времена на које је именован, ако
поднесе писмену оставку, испуњењем услова за пензију или када буде разрешен.
Члан 4.
Основни задатак Жалбене комисије као колегијалног органа у јединици локалне самоуправе
је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
Члан 5.
Жалбена комисија примењује закон којим се регулише општи управни поступак.
Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду
Жалбене комисије.

Члан 6.
Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
Члан 7.
Чланови Жалбене комисије општине Љиг имају право на накнаду за рад по одржаној
седници у нето износу од 2000,00 динара.
Члан 8.
Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши Одељење за
општу управу општине Љиг.
Члан 9.
Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у "Службеном гласнику општине
Љиг" и на интернет презентацији општине Љиг.
Члан 10.
Ступањен на снагу овог решења престаје да важи решење Општинског већа општине Љиг
01 Број: 06-31/16-12 од 22.12.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
Драган Лазаревић, с.р.
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