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На основу члана 173.став 1. и 179. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/16, 113/17 и
95/2018 ) и члана 42. Пословника Општинског већа општине Сокобања (“Службени лист
општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018) Општинско веће општине Сокобања, на
седници одржаној дана 25.03.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Овим Решењем образује се Жалбена комисиј а општине Сокобања.
Члан 2.
Жалбена комисија општине Сокобања именује се у следећем саставу:
- Зорица Јовановић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије,
- Данијела Мијајловић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије и
-Мирјана Софронијевић, дипломирани правник за члана Жалбене комисије.
Члан 3.
Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу да буду поново
именовани.
Члан 4.
Жалбена комисија је колегијални орган.
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.
Члан 5.
Стручно техничке и административне послове за Жалбену комисију општине Сокобања врши
О пштинска управа општине Сокобања.
Члан 6.
Овим Решењем стављају се ван снаге Решење о образовању жалбене комисије II Број:0243/16 од 18.11.2016. године и Решење о измени решења о образовању жалбене комисије II
Број:011-53/2017 од 22.08.2017. године.
Члан 7.
Ово р ешење је коначно.
Члан 8.
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
II Број:02-29/2019
У Сокобањи 25.03.2019.године
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Исидор Крстић
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На основу члана 178. ст. 5 Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 др.закон) и
члана 42. Пословника Општинског већа општине Сокобања (“Службени лист општине
Сокобања“, број 4/2008, 10/2015 и 20/2018) Општинско веће општине Сокобања, на седници
одржаној дана 25.03.2019. године, донело је

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ
ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се висина, услови и друга питања од значаја за остваривање права на
накнаду за рад члановима Жалбене комисије општине Сокобања.
Члан 2.
За учешће у раду Жалбене комисије општине Сокобања члановима жалбене комисије
припада накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службено путовање у земљи, у
складу са Законом о порезу на доходак грађана, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, на дан одржавања седнице.
Члан 3.
Право на накнаду из члана 2. ове Одлуке остварује се под условом да је члан жалбене
комисије присуствовао на седници Жалбене комисије од почетка до краја.
Присуство на седницама Жалбене комисије општине Сокобања доказује се записником о раду
исте.
Члан 4.
Средства за исплату накнаде за рад Жалбене комисије општине Сокобања обезбеђују се у
буџету општине Сокобања.
Члан 5.
Обрачун и исплату накнаде по овој Одлуци врши надлежна служба Општинске управе
општине Сокобања.
Члан 6.
Накнада по овој Одлуци исплаћује се на текући рачун члану Жалбене комисије општине
Сокобања.
Исплата накнаде се врши месечно ( до 10. у текућем месецу за претходни месец) а на основу
записника којим се доказује присуство на седници Жалбене комисије општине Сокобања.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сокобања“
II Број:401-279/2019
У Сокобањи 25.03.2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Председник
Исидор Крстић
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Разматрање и доношење Решења о образовању
жалбене комисије општине Сокобања

1
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Разматрање Извештаја о раду жалбене комисије за
2018. годину

2
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Разматрање и доношење Одлуке о одређивању
накнаде за рад члановима Жалбене комисије општине
Сокобања

3

