
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-51/2022 
Дана: 29.06.2022. године    
О П О В О 
 
 
 
 У складу са чл. 70. Статута општине Опово, („Општински службени гласник општине 
Опово“ бр.2/2019) и чл. 58. ст. 1. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени 
гласник општине Опово“ бр.8/2008), Општинско веће је на  седници одржаној дана 
29.06.2022. године, донело следећи: 
                                         

  З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Извештаја о раду Жалбене комисије општине Опово за 2020. и 2021. 

годину 
 

 
1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Жалбене комисије општине Опово за 2020. и 

2021. годину бр. 06-45/22 од дана 21.06.2022. године 
2. Овај Закључак са Извештајем објавити на сајту општине Опово. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење овог Закључка садржан је у члану 70. Статута општине 
Опово којим је прописано да Општинско веће у вршењу својих надлежности обавља и друге 
послове у складу са законом, као и у члану 58. ст.1. Пословника о раду Општинског већа 
општине Опово. 
Жалбена Комисија општине Опово је дана 21.06.2022. године сачинила Извештај о раду  за 
2020. и 2021. годину, бр. 06-45/22.    
Одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. Закон) прописују 
да Жалбена комисија коју образује Општинско веће у јединици локалне самоуправе, као 
колегијални орган у другом степену, одлучује о жалбама службеника . 
У члану 182. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да Жалбена Комисија најмање једном годишње подноси извештај 
о свом раду Општинском већу. 
Разлог доношња овог Закључка садржан је у потреби поштовања начела јавности рада 
Жалбене комисије. 
 
 
                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                         
                                                                                  Милош Марков, дипл.екон.    
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     ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ОПОВО 

          

 

 На основу налога управног инспектора, број: 038-00-122/2022-02 од 09.06.2022. 

године, а у вези са чланом 182. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ( Сл. Гласник РС бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18 

и 114/21 -др. закон), Жалбена комисија подноси: 

 

 

        И З В Е Ш Т А Ј  О   Р А Д У 

      за  2020. и 2021. годину 

 

 

Жалбена комисја општине Опово образована је у складу са Законом о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.  

Законом је прописано да  Жалбена комисја одлучује о жалбама службеника на решења 

којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног 

јавног конкурса. Законом је такође прописано да управни инспектор може жалбеној 

комисији предложити да по основу службеног надзора поништи или укине незаконито 

коначно решење којим је одлучено о неком праву или дужности службеника. 

Чланом 182. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, прописано је да Жалбена комисија најмање једном годишње подноси 

извештај о свом раду општинском већу. 

 

Жалбена комисија општине Опово, у току 2020. и 2021. године, није поступала у оквиру 

своје належности, обзиром на чињеницу да јој у извештајном периоду није упућена 

ниједна жалба службеника на решења којима је одлучено о њиховом праву.  

 

Имајући у виду ову околност, Жалбена комисија општине Опово није подносила извештаје 

о раду, Општинском већу општине Опово у смислу члана 182. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

 

 

 

          Председник 

Јелена Петровић 

 

 


