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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Одбор за жалбе у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и
другим прописима, 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 наведеним
Законом.
Одлуке Одбора су коначне, а могу се преиспитивати код надлежног суда, у складу са
Законом.

Улога, функција и организација Одбора за жалбе
Одбор за жалбе има предсједника и два члана и самосталан је у свом раду.
Предсједник и чланови Одбора за жалбе имају право на накнаду за рад, чија се
висина утврђује Одлуком Скупштине. Одбор одлучује већином гласова од укупног
броја чланова. Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина након
спроведеног јавног конкурса на период од 4 године са могућношћу поновног избора.

Сарадња Општинске управе са Одбором за жалбе
Координација рада између Одбора за жалбе и Општинске управе, Начелника
општине врши се у оквиру Одјељења за општу управу, а састоји се у достављању
записника са сједнице Одбора као и самих одлука (рјешење и сл.).

РАД ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ У 2019. ГОДИНИ
На основу одлуке о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Шамац донесене од стране
Скупштине општине Шамац дана 26.12.2018. године под бројем 07-022-433/18
расписан је поновни јавни конкурс број 07-120-84/18 и то дана 16.01.2019. године, а
објављен је у дневном листу „Еуроблиц“ издање од 21.01.2019. године и „Службеном
гласнику Републике Српске“ број 4 од 22.01.2019. године. По овом јавном конкурсу
спроведен је поступак и именовани су:
1. Владимир Благојевић, дипл. правник из Шамца за предсједника Одбора
2. Јовица Радуловић, дипл. правник из Модриче за члана Одбора
3. Звонко Шушак, дипл. правник из Корнице (општина Шамац) за члана Одбора,
и то Рјешењем о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац,
број 07-111-41/19 од 29.03.2019. године а које је донијела Скупштина општине Шамац
на 29-ој редовној сједници одржаној дана 29.03.2019. године.

На истој сједници истог дана Скупштина општине Шамац је донијела Рјешење број
07-111-40/19 од 29.03.2019. године а којим је разријешила дотадашње вршиоце
дужности предсједника и чланове Одбора за жалбе Општине Шамац.
У току 2019. године Одбор за жалбе Општине Шамац одлучивао је о жалби жалиоца
Руже Мокрић изјављеној против одлуке Начелника општине Шамац број 01-120-86/19
од 21.02.2019. године. Овом одлуком извршен је избор кандидата на упражњено радно
мјесто Стручни сарадник за послове вођење матичних књига – 2 извршиоца, и заснован
је радни однос на неодређено вријеме у општинској управи Општине Шамац у
Одјељењу за општу управу на радном мјесту Стручни сарадник за послове вођења
матичних књига, 2 извршиоца. Одбор за жалбе је дана 18.03.2019. године одржао
сједницу и утврдио да је жалба жалитељице Руже Мокрић допуштена, благовремена и
изјављена од овлаштеног лица, а затим донио Рјешење којим се жалба одбија као
неоснована и потврђује одлука Начелника општине број 01-120-86/19 од 21.02.2019.
године. Дана 19.03.2019. године урађен је и писмени отправак Рјешења којим се жалба
одбија. Ово Рјешење заведено је под бројем ОЖ-01-120-86/2019.
Жалитељица против рјешења Одбора за жалбе није подносила тужбу (нити управни
спор, нити редовни радни спор) па је Рјешење Начелника општине број 01-120-86/19 од
21.02.2019 године постало коначно, правоснажно и извршно.
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