
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј

о раду Одбора за жалбе општине Прњавор
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

                                                      Прњавор, јуни 2021. годинe



УВОДНИ ДИО

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину  („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 5/21) предвиђено је разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе 
општине Прњавор, за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

Одбор за жалбе општине Прњавор у складу са Законом службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и Одлуком о оснивању Одбора за жалбе општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, 6/18) одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног 
конкурса у поступку запошљавања у општинску управу,  о жалбама које се односе на статусна 
питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.

Одбор  за жалбе има предсједника и два члана, у саставу:
1.Малић Момир, дипл. правник, предсједник, 
2.Бијелонић – Петровић Новка, дипл. правник, члан  и
3. Шушак Јелена, дипл. правник, члан.

Одбор за жалбе се именује на период од четири године са могућношћу поновног 
избора. Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус запослених у Општинској 
управи општине Прњавор и имају право на новчану накнаду.

НАДЛЕЖНОСТ

Одбор за жалбе, осим што у складу са Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе и Одлуком о оснивању Одбора за жалбе општине 
Прњавор одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку 
запошљавања у општинску управу,  одлучује и о жалбама које се односе на статусна питања 
службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом. Под статусним питањима 
службеника подразумијевају се заснивање радног односа, премјештај, распоређивање, 
оцјењивање, напредовање, дисциплинска одговорност и престанак радног односа.

Одбор доноси Пословник о раду, има печат и одлуке доноси већином гласова од 
укупног броја чланова Одбора. Одлуке су коначне, а могу се преиспитивати код надлежног 
суда. Одбор за жалбе је самосталан у свом раду, а обавезан је да Скупштини општине најмање 
једном годишње, поднесе  извјештај о свом  раду. Поступци по жалбама се воде по правилима 
општег управног поступка и одлуке о жалбама се доносе у форми рјешења. Стручно-техничке 
послове за потребе Одбора за жалбе општине Прњавор, обавља Одјељење за општу управу 
Општинске управе општине Прњавор.



ЦИЉ

Циљ ове информације је да се одборници Скупштине општине Прњавор, упознају са  
радом Одбора за жалбе општине  Прњавор, у  претходној години.

АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ

У току 2020. године Одбору за жалбе је поднесена једна жалба учесника јавног 
конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, која је у складу са законом одбијена, 
јер је поднесена пријава била непотпуна.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
                   Момир Малић,  дипл. правник                      


