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   1. 
  

 Podľa článku 172 a článku 173 odsek 1 Zákona o zamestnancoch v autonómnych 
pokrajinách a jednotkách  lokálnej samosprávy (úradný vestník Republiky Srbsko, číslo 
21/2016, 113/2017, 95/2018 a 113/2017 – iný zákon) a článku 46 Zákona o lokálnej 
samospráve (Úradný  vestník Republiky Srbsko, číslo  129/2007 a 83/2014 – iný zákon, 
1/2016 – iný zákon, 47/2018 a 111/2021 – iný zákon) a článku 62 odsek 1 bod 13 Štatútu 
obce  Báčky Petrovec (úradný vetník Obce Báčsky Petrovec, číslo 3/2019), Obecná rada Obce 
Báčsky Petrovec na svojom  90. zasadnutí,  ktoré sa konalo  06.02.2023, vyniesla 
 
 

R  O Z H  O  D  N  U T  I E 
 

O UTVORENÍ A VYMENOVANÍ   ČLENOV  ODVOLACEJ  KOMISIE 
 
 

Článok 1 
 

 Týmto rozhodnutím sa utvára  Odvolacia komisia  Obce  Báčsky Petrovec (v ďalšom 
texte: odvolacia komisia) a upravuje sa  organizácia a spôsob práce  odvolacej komisie.  
 

Článok 2 
 

 Odvolacia komisia je kolegiálny orgán, ktorý v druhom stupni rozhoduje  
o odvolaniach úradníkov  proti  rozhodnutiam, ktorými sa rozhoduje o ich právach  
a povinnostiach a o odvolaniach  účastníkov  interného a verejného súbehu.  
 Odvolacia komisia rozhoduje väčšinou hlasov z celkového počtu členov a vynáša 
rokovací poriadok  odvolacej komisie.  
 Odvolacia komisia vo svojej  práci uplatňuje zákon, ktorým sa  reguluje  všeobecné 
správne konanie.  

 
Článok 3 

 
 Odvolacia  komisia je povinná o odvolaniach rozhodnúť v lehote 15 dní odo dňa  
prijatia  odvolania. Proti rozhodnutiu odvolacej komisie sa môže začať  správny spor.  
 Odvolacia komisia má svoju pečiatku podľa zákona, ktorým sa upravuje pečiatka 
štátnych orgánov.  

 
Článok 4 

 
 Odvolacia komisia je vo svojej  práci samostatná a pracuje v zložení troch členov. 
 Najmenej dvaja členovia  odvolacej komisie  musia mať ukončené vysokoškolské 
vzdelania na základných akademických štúdiách s minimálne 240 kreditov, master 
akademických štúdiách, master odborových štúdiách, špecializovaných akademických 
štúdiách, špecializovaných odborových štúdiách, resp. na  základných štúdiách v trvaní  
najmenej štyroch rokov alebo špecializovaných štúdiách na fakulte a najmenej päť rokov  
skúsenosti v odbore.  
 Dvaja členovia  odvolacej komisie musia mať  získané vzdelania z odseku 2 tohto 
článku z vedeckej oblasti právnického odboru.  
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Článok 5 

 
 Do odvolacej komisie Obce Báčsky Petrovec sa vymenúvajú:  

1. PAVEL SEVERÍNI,  diplomovaný právnik, za predsedu  odvolacej komisie, 
2. DRAGICA PEJKOVIĆ, diplomovaná právnička, za členku  odvolacej komisie, 
3. MICHAL  HATAĽA,  za člena odvolacej komisie. 

Predseda a členovia odvolacej komisie sa vymenúvajú na obdobie päť rokov.  
 

Článok 6 
 

 Predsedovi a členovi  odvolacej komisie funkcia zaniká po uplynutí doby, na ktorú bol 
vymenovaný, ak podá písomné odvolanie, ak bude odvolaný alebo ak splní podmienky pre 
starobnú penziu. Namiesto predsedu, resp. člena odvolacej komisie, ktorému  funkcia 
zanikla pred  uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, vymenúva sa nová  osoba do 
uplynutia mandátu  odvolacej komisie.  
 

Článok 7 
 

 Odvolacia komisia najmenej raz ročne podáva správu o svojej  práci obecnej rade.  
 

Článok 8 
 

 Členovia odvolacej komisie majú právo  na úhradu za svoju  prácu.  
 Členovia  odvolacej  komisie  majú právo na úhradu za svoju prácu na základe 
Uznesenia o úhradách, cestovných nákladoch a iných príjmoch výborníkov zhromaždenia 
obce, členov  obecnej rady a členov pracovných telies zhromaždenia obce a obecnej rady 
a predsedu Obce Báčsky Petrovec.  
 

Článok 9 
 

 Odborno-technické a administratívne úkony pre odvolaciu komisiu  bude konať 
služba pre personálne úkony.  
 

Článok 10 
 

 Toto rozhodnutie  nadobúda platnosť nasledujúcim dňom po uverejnení v Úradnom 
vestníku Obce Báčsky Petrovec.  
 
 

Republika Srbsko 
Autonómna pokrajina  Vojvodina 

OBEC BÁČSKY PETROVEC 
OBECNÁ RADA 

 
Číslo: 016-04/3-7-2023 
Dňa: 06.02.2023      PREDSEDNÍČKA OBECNEJ RADY 
Báčsky Petrovec       Jasna Šproch, v.r. 
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