ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА ПРИТУЖБИ
Дана 01. 09. 2006. године, ступио је на снагу Правилник о поступку решавања
притужби ("Сл. гласник РС' бр. 54/2006), чиме отпочиње примена чл. 180. Закона о
полицији.
Овим прописима уређен је поступак решавања притужби које, против полицијских
службеника, подносе појединци, када сматрају да су им незаконитом или неправилном
радњом полицијског службеника повређена права или слободе.
КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ПРИТУЖБУ
Притужбу има право да поднесе сваки појединац (грађанин или представник правног лица)
који сматра да су му незаконитом или неправилном радњом или пропустом полицијског
службеника повређена права или слободе.
Сва обраћања овом Министарству, која немају својство притужби (анонимне притужбе на
рад полиције, поднесци правних лица које није потписало овлашћено лице, представке
које се не односе на рад полиције, кривичне пријаве, пријаве повреда других прописа,
молбе, сугестије, предлози, запажања и др.) неће се решавати по поступку решавања
притужби, него ће по њима поступати одговарајуће организационе јединице Министарства.
Поступање по свим притужбама примљеним пре 01. 09. 2006. године, окончаће се по до
сада утврђеном поступку, а поступак прописан чл. 180. Закона о полицији и Правилником о
поступку решавања притужби, примењиваће се на притужбе примљене после 31. 08.
2006. године (тј. од 01. 09. 2006. године).
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИТУЖБЕ
Притужба се може поднети у року од 30 дана од дана када је до повреде права или
слободе дошло.
ПОДНОШЕЊЕ И САДРЖИНА ПРИТУЖБЕ
Притужбе се могу поднети писмено, или усмено на записник, или у електронском
облику, Министарству или организационој јединици Министарства надлежној по месту
пребивалишта или боравишта притужиоца.
Да би се по притужби поступало, она мора да испуњава следеће услове:
1. да је разумљива
2. да садржи име и презиме притужиоца (подносиоца)
3. да садржи место, време и опис радње или пропуста полицијског службеника, због
кога се подносилац притужује
4. да буде потписана од стране притужиоца (подносиоца)
ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
По притужбама најпре поступа руководилац организационе јединице у којој је запослен
полицијски службеник на кога се притужба односи, или полицијски службеник кога је он
овластио. Рок за закључење овог поступка је 15 дана од дана пријема притужбе.

ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ
Уколико се подносилац притужбе (притужилац) не одазове позиву на разговор, или се
одазове, али не сагласи са ставовима руководиоца организационе јединице, те у случају
да из притужбе произилази сумња о учињеном кривичном делу за које се гони по службеној
дужности, предмет се уступа комисији за решавање притужби.
Комисију чине три члана, и то: представник Сектора унутрашње контроле (бивши
Генерални инспекторат), представник полиције и представник јавности. У Министарству се
образује 28 комисија – једна за седиште Министарства и 27 за подручне полицијске управе.
Рок за закључење поступка пред комисијом је 30 дана од дана закључења поступка пред
руководиоцем организационе јединице.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБЕ
Укупан рок за решавање притужбе на рад полиције износи 45 дана од дана пријема
притужбе.

