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УВОДНИ ДИО 
 
Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину  („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 31/16) предвиђено је да се у другом тромесечју 2017. 

године, разматра Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор, за период 

01.01.2016. до 31.12.2016. године. 

Одбор за жалбе општине Прњавор је посебно тијело Општинске управе општине 

Прњавор,  које је установљено  након доношења Закона измјенама и допунама Закона  о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 98/13), односно које  је 

основано  Одлуком о оснивању Одбора за жалбе, коју је донијела Скупштина општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 4/14), које одлучује у другом 

степену о жалбама службеника, техничких  и помоћних радника на рјешења којим је 

одлучивано о њиховим правима и обавезама, као и о жалбама кандидата који су 

учествовали на јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској 

управи општине Прњавор. 

Одбор  за жалбе има предсједника и два члана. Одлуком о оснивању Одбора за 

жалбе општине Прњавор („Службени гласник општне Прњавор“, број 4/14), а  након 

спроведеног јавног конкурса,  именован је Одбор у саставу: 

1.Сарић Младен, дипл. правник,   предсједник,  

2.Мусић Саво, дипл. правник, члан  и 

3. Крајишник Лионел, дипл. правник, члан. 

Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус запослених у Општинској 

управи општине Прњавор, али сагласно Одлуци о оснивању имају право на новчану 

накнаду у износу од 200,00 КМ, предсједник Одбора, односно 100,00 КМ, чланови Одбора. 

Одбор за жалбе се именује на  период од четири године са могућношћу поновног 

избора. На 3. сједници Скупштине општине Прњавор одржаној 28.12.2016. године Мусић 

Саво разријешен је дужности члана Одбора за жалбе, због подношења оставке, са даном 

08.12.2016. године, а Бијелонић-Петровић Новка именована је за вршиоца дужности. 

Након спроведеног поступка по јавном конкурсу, Бијелонић-Петровић Новка именована је 

за члана Одбора за жалбе општине Прњавор дана 02.03.2017. године, на период трајања 

мандата Одбора , односно до 24.02.2018. године. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ 
 
 
Надлежности Одбора за жалбе које проистичу из Закона о локалној самоуправи   

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Одлуке о 

оснивању Одбора за жалбе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 4/14) су: 

- одлучује о жалбама службеника, техничких и помоћних радника у другом степену 

на рјешења којим се одлучује о њиховим правима и дужностима, 

- одлучује о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за 

запослење у Општинској управи општине Прњавор, 

-  доноси Пословник о свом раду. 

Одбор одлуке односи већином гласова од укупног броја чланова Одбора. Одлуке 

Одбора се достављају подносиоцу жалбе у року од осам дана од дана доношења. Одлуке су 

коначне, а могу се преиспитивати од страна надлежног суда у радном спору, који се може 



покренути у  року од 30 дана од дана доствљања одлуке. Одбор за жалбе је самосталан у 

свом раду, а обавезан је да Скупштини општине Прњавор, најмање једном годишње, 

поднесе  извјештај о свом  раду. 

Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 97/16) који је ступио на снагу 26.11.2016. 

године, прописано је да Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника 

јавног конкурса у поступку запошљавања у градску, односно општинску управу, о 

жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама 

утврђеним овим законом. Под статусним питањима службеника подразумијевају се 

заснивање радног односа, премјештај, распоређивање, оцјењивање, напредовање, 

дисциплинска одговорност и престанак радног односа. 

 

 

ЦИЉ 

 

 Циљ ове информанције је да се одборници Скупштине општине Прњавор, упознају 

са  радом Одбора за жалбе општине  Прњавор, у  претходној години.  

   

 

 АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 
 

 

 У току 2016. године, Одбор за жалбе је одржао 7 сједница. Разматрано је укупно 14 

жалби службеника, техничких и помоћних радника Општинске управе општине Прњавор, 

и једног функционера, на рјешења из области радних односа запослених, а које је донио  

начелник општине Прњавор.   

 Жалбе су разматране  у законом прописаном року од 30 дана од дана подношења. 

 Поступци по жалбама су се водили по правилима општег управног поступка. Жалбе 

подносилаца, са комплетним списом предмета и прилозима  благовремено су достављане 

Одбору за жалбе путем Одјељења за општу управу. Одлуке о жалбама су доношене 

писмено  у форми рјешења.   

 Одлучујући о жалбама, Одбор за жалбе је: 

- 11 жалби одбио као неосноване и потврдио првостепено рјешење,  

- 1 жалбу је усвојио као основану, поништио првостепено рјешење и предмет 

вратио на поновни поступак, 

- 2 жалбе усвојио, првостепено рјешење поништио и донио ново рјешење. 

 

 

              Табеларни преглед одлука Одбора за жалбе 

 

Укупан број 

жалби 

Жалба одбијена 

и потврђено 

првостепено 

рјешење 

Усвојена жалба, 

поништено 

првостепено 

рјешење и 

предмет враћен 

на поновни 

поступак 

Усвојена 

жалба, 

поништено 

првостепено и 

донешено ново  

рјешење 

Укупно 

ријешено 

предмета по 

жалбама 

14 11 1 2 14 

Проценат 78,58% 7,14% 14,28% 100% 

 



 У извјештајном периоду рада Одбора за жалбе, вођени су записници, који садрже 

основне податке о сједницама:  ток сједнице,  датум одржавања,   податке  о присутним 

члановима Одбора и другим лицима присутним на сједницама, дневни ред и одлуке 

Одбора. Записник у својству записничара састављао је и водио службеник из Одјељења за 

општу управу, задужен за људске ресурсе, а потписивао је предсједник Одбора. 

 У одређеним случајевима Одбор за жалбе је  оцјењујући да је то због правилног 

утврђивања битних чињеница, благовременог и правилног одлучивања по појединим 

предметима,  од овлашетаних одјељења и служби тражио стручна и друга мишљења.  

 Стручно-техничке послове за потребе Одбора за жалбе општине Прњавор, 

обављало је Одјељење за општу управу Општинске управе општине Прњавор. 

 ЗАКЉУЧАК 

 На основу наведеног може се закључити да је Одбор за жалбе општине Прњавор у 

току 2016. године, у цјелости испунио своју законом  прописану улогу, да је предмете 

разматрао у законском року , да је одлуке и друге акте благовремено достављао 

подносиоцима жалби или институцијама и појединцима, а да је у свом раду имао 

правовремену стручно-техничку помоћ Одјељења за општу управу и других релевантних 

служби и институција. 

      ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

                        Сарић Младен, дипл. правник                       


