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У 2014. години Жалбена комисија судова je примила 317 жалби против
првостепених решења и 27 тужби против решења Жалбене комисије судове. Из 2013.
године пренето је нерешених 14 жалби, тако да је укупно у раду у 2014. години био
331 предмет у раду по жалбама и 27 предмета у раду по тужбама. Решено је укупно
298 жалби, а остало је нерешено 33 жалбе, а од тога 16 жалби на решења поводом
конкурса, због непоступања првостепених органа и 17 жалби, које су заведене крајем
месеца децембра.
По структури се ради о 46 жалби на решења о пријему у радни однос по
спроведеном конкурсу, 73 жалби је заведено против решења којима је решавано о
коефицијенту за обрачун и исплату плате државним службеницима, 24 жалбе је
заведено против решења о оцењивању, 13 у предмета по жалбама на решења којима
је престао радни однос, 19 жалби је на решења којима су изречене дисциплинске
казне за теже повреде радних дужности и то 7 жалби против решења којима је
изречена дисциплинска казна престанак радног односа, 6 жалби против решења
којима су изречене новчане казне и 6 жалби против решења којима су удаљени са
рада државни службеници. Против решења о распоређивању и премештају
државних службеника примљено је укупно 69 жалби, против решења којима је
одређено право на додатак на основну плату (минули рад) заведено је 38 жалби и 35
жалби против решења којима је решавано о осталим правима и обавезама државних
службеника и то право на породиљско одсуство, јубиларна награда, солидарна
помоћ, накнада за одвојен живот, неплаћено одсуство, напредовање, мировање
радног односа.
Све жалбе су решене у року прописаном законом, осим у предметима где су
списи тражени и накнадно достављени од стране судова, али и у тим случајевима је

решено у року од 30 дана, односно 8 и 5 дана од достављања списа, обзиром да је рок
8 дана предвиђен за решавање по жалбама изјављеним против закључака којима је
одбачена пријава на конкурс, а рок од 5 дана за решавање по жалбама изјављеним
против решења о удаљењу са рада.
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