На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број
21/2016), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016),
Градско веће града Ниша, на седници одржаној 31.10.2016.године, донело је
РЕШЕЊЕ
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:
− Јасмина Марјановић, дипломирани правник, за председника Жалбене
комисије
− Иван Ђорђевић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије
− Снежана Јовановић, 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 Стручно-техничке и административне 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 Жалбена комисија почиње са радом почев од 01.01.2017. године.
IX Имена председника и чланова Жалбене комисије објавити на интернет
презентацији Града Ниша.
X Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 1562-10/2016-03
У Нишу, 31.10.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

Образложење
Чланом 172. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/2016) 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
Јасмина Марјановић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије и за
чланове Иван Ђорђевић, дипломирани правник и Снежана Јовановић, дипломирани
правник, за члана Жалбене комисије.
Јасмина Марјановић, руководилац сектора за контролу припреме и праћење
реализације аката у Служби за послове Градског већа, по професији је дипломирани
правник, са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и са
просеком оцена 10,00 на студијама Универзитета у Нишу - Правни факултета у
Нишу, на предметима из области уставног, управног и радног права. Радно искуство
26 година у јавном сектору - службама Града Ниша. Била је запослена у Служби за
кадровске послове општине Ниш, на пословима саветника за правно политиколошка питања, Секретријату за скупштинске послове, Секретаријату за
скупштинске послове и послове Извршног одбора Града Ниша, на пословима
самосталног стручног сарадника за стручне и административно техничке послове за
припрему и реализацију седница Скупштине града, у Секретаријату за скупштинске
послове, послове Градског већа и међународну сарадњу, на пословима легислативе
и контроле прописа и пословима Градског већа. У Служби за послове Градског већа
обављала је послове шефа Одсека за послове Градског већа, помоћника начелника
за прописе и послове Градског већа, а сада се налази на месту руководиоца Сектора
за контролу припреме и праћења реализацији акта у Служби за послове Градског
већа. По Пројекту УСАИД била је проглашена једним од три најбоља службеника
управе града Ниша и награђена. Учесник је већег броја пројеката и програма који се
односе на реформу локалне самоуправе и унапређење односа града и грађана, у
организацији министарстава, међународних невладиних организација, фондација и
поседује сертификате о завршеним обукама.
Иван Ђорђевић, руководилац сектора за скупштинске послове и радна тела
Скупштине у Служби за послове Скупштине Града, по професији је дипломирани
правник. Радно искуство: ХК „Југопромет“ Ниш у периоду од 1997. до 1998. године волонтер, Dream company d.o.o у периоду од 1998. до 2002. године - извршни
директор, оснивач TKR „ Jungle“ у периоду од 2002. до 2003. године, стручни
сарадник у Одсеку за скупштинске послове у Служби за послове Скупштине Града у
периоду од 2003. до 2004. године, самостални стручни сарадник у Одсеку за прописе
Службе за скупштинске послове, послове Градског већа, прописе и међународну
сарадњу у периоду од 2004. до 2008. године, заменик секретара Градског већа Града

Ниша у периоду од 2008. до 2012. године, самостални стручни сарадник у Одсеку за
прописе у Служби за послове Скупштине Града у периоду од 2012. до 2016. године,
тренутно на пословима руководиоца сектора за скупштинске послове и радна тела
Скупштине у Служби за послове Скупштине Града. Служи се енглеским и немачким
језиком. Додатно образовање из области локалне самоуправе, сукоба интереса,
асертивног понашања.
Снежана Јовановић, руководилац Сектора за опште и правне послове у
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, по професији је
дипломирани правник. Радно искуство: приправник у Основном суду у Нишу у
периоду од 1994. до 1996. године, радни однос на неодређено време засновала у
Градској управи Града Ниша, на основу јавног конкурса, у Секретаријату за
финансије 1997. године, на радном месту сарадника за имовинско-правне послове,
шефа Одсека за јавне набавке у периоду од 2004. до 2006. године, шеф Одсека за
правне и економско-финансијске у Управи за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај у периоду од 2006. до 2008. године, начелник Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у периоду од 2008. до 2012.
године, почев од 2016. године руководилац Сектора за опште и правне послове у
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу да
буду поново именовани.
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.
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

