
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Србије" број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – други закон и 95/2018), члана 56. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019), члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020),  

Градско веће града Ниша, на седници одржаној 03.03.2021. године, донело 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Жалбене комисије 
 
I Образује се Жалбена комисија у Граду Нишу, колегијални орган који у 

другом степену одлучује о жалбама службеника, (у даљем тескту: Жалбена 
комисија) у следећем саставу: 

 
− Бојан Илић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије 
− Татјана Тодоров, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије 
− Александра Милосављевић - Шмигић, дипломирани правник, за члана 

Жалбене комисије 
− Јелена Динчић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије 
− Наташа Пећић Костадиновић, дипломирани правник, за члана Жалбене 

комисије 
− Марија Живковић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије 

  
II Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година. 
 
III Задатак Жалбене комисије 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. 

Жалбенa комисијa примењујe закон којим се уређује општи управни 
поступак. 

 
IV Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад у 

висини од 1.000,00 динара  по жалби.  
Средства за рад Жалбене комисије обезбедиће се у буџету Града Ниша. 
 
V Стручне и административне-техничке послове за Жалбену комисију врши 

организациона јединица надлежна за област рада и радних односа, код које се 
обезбеђују и средства за рад комисије. 

 
VI Жалбена комисија доноси Пословник о раду Жалбене комисије. 
 
Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат 

државних органа. 
 



VII Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом 
раду Градском већу Града Ниша. 

 
VIII Имена председника и чланова Жалбене комисије објавити на интернет 

презентацији Града Ниша. 
 
IX Доношењем овог решења престаје да важи Решење о oбразовању 

Жалбене комисије („Службени лист Града Ниша“, број 124/2016 и 84/2017). 
 
X Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 

 
 

Број:  233-29/2021-03 
У Нишу,  03.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

 
 

Драгана Сотировски 
 
 

 
 
  



 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 

Чланом 172. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/2016, 
113/2017, 113/2017 – други закон и 95/2018) прописано је да је жалбена комисија у 
јединици локалне самоуправе колегијални орган који у другом степену одлучује о 
жалбама службеника. 

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. Жалбенa комисијa примењујe закон којим се уређује општи 
управни поступак. 

Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана. 
Најмање два члана жалбене комисије морају да имају стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног 
искуства у струци. 

У складу са законом, образује се Жалбена комисија у Граду Нишу, у саставу 
Бојан Илић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије и за чланове 
Татјана Тодоров, дипломирани правник, Александра Милосављевић - Шмигић, 
дипломирани правник, Јелена Динчић, дипломирани правник, за члана Жалбене 
комисије, Наташа Пећић Костадиновић, дипломирани правник, за члана Жалбене 
комисије и Марија Живковић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије. 

Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу да 
буду поново именовани. 

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о oбразовању Жалбене 
комисије („Службени лист Града Ниша“, број 124/2016 и 84/2017). У складу са 
организационим променама, насталим са почетком примене Одлуке о 
организацији градских управа града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
114/2020), приступа се образовању Жалбене комисије, која ће у новом мандату 
обављати послове прописане законом. 

 На основу наведеног, у складу са чланом 173. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Градско веће Града 
Ниша доноси Решење о образовању Жалбене комисије. 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 


