XXX-01 Број: 110-2/17
Жалбена комисија града Београда, на седници одржаној 25.7.2017. године, на основу члана
177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/16), донела је
ИЗМЕНУ
ПОСЛОВНИКА О РАДУ
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Пословнику о раду Жалбене комисије града Београда, XXX-01 број 110-1/17 од 24.1.2017.
године, у члану 4. став 1., реч: „именованих“, замењује се са речју: „именована“.
Члан 2.
У члану 6. став 1., реч: „поједниачном“, замењује се речју: „појединачном“.
Члан 3.
У члану 9., ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Комисија разматра и усваја годишњи извештај о свом раду и подноси га Већу у року од 30
дана од дана завршетка календарске године, с тим што може подносити и друге извештаје када
оцени да је то потребно.“
Досадашњи став 3., постаје став 2.
У ставу 2. после речи: „Годишњи извештај о раду“, додаје се реч: „нарочито“.
Члан 4.
У члану 10., став 2. мења се и гласи:
„Послови из става 1. овог члана обухватају: пријем жалби и других поднесака, израду нацрта
аката; сарадњу са првостепеним органом у вези аката неопходних за одлучивање по жалби;
припрему седница комисије у сарадњи са председником Комисије; вођење и састављање
записника са седница Комисије; достављање другостепених одлука првостепеном органу;
припрему нацрта одговора на тужбе у судским поступцима; вођење евиденције о предметима;
израду нацрта извештаја о раду; пружање обавештења странкама у вези са током поступка по
жалби и друге послове потребне за несметан рад Комисије.“
Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.
Председник Комисије сазива седнице Комисије, достављањем дневног реда са кратким описом
предмета и предлогом одлука.
Комисија доноси одлуке на седницама, а након разматрања списа предмета и предлога
одлуке.“
Члан 6.
У члану 14., ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„У записник се уписују: редни број, датум и место одржавања седнице Комисије, број и датум
решења о одређивању састава Комисије, присутни чланови Комисије и други учесници у
поступку, кратак опис предмета дневног реда и ток седнице, резултат гласања садржине
изгласане одлуке, да ли је одлука донета једногласно или већином гласова, као и издвојено
мишљење ако га је било.
Записник са седнице потписују председник Комисије и записничар.“
Члан 7.
Измена Пословника о раду Жалбене комисије града Београда објављује се на огласној табли
Градске управе града Београда и на интернет презентацији града Београда.
Ова измена ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли.
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