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На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 98/06) и чланова 1. 
став 1. и 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана (Сл. Гласник РС бр. 79/05 и 54/07), у 
поступку контроле законитости и правилности рада Полицијске управе Лесковац, Одељење 
саобраћајне полиције, Министарства унутрашњих послова, поступајући по притужби И. В., 
Заштитник грађана 

 

У Т В Р Ђ У Ј Е 

 

У раду Полицијске управе Лесковац, одељење саобраћајне полиције, Министарства 
унутрашњих послова, начињен је пропуст на штету грађанина И. В., јер Полицијска 
управа Лесковац није спровела поступак решавања притужби на рад полицијског 
службеника у складу са чланом 180. Закона о полицији. 

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упућује Полицијској управи  
Лесковац, Одељењу саобраћајне полиције, Министарства унутрашњих послова, следећу 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

Руководилац организационе јединице, у којој је запослен полицијски службеник на кога 
се притужба, поднета од стране И. В. односи, спровешће у целости поступак решавања 
притужби прописан чланом 180. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 
63/2009 - одлука УС и 92/2011) и ближе уређен одредбама Правилника о поступку 
решавања притужби („Сл. гласник РС, бр. 54/2006), након чега ће донети одлуку о 
основаности притужбе. 

У будућем раду, ПУ Лесковац ће по поднетим притужбама спроводити поступке у складу 
са Законом прописаним роковима. 

Полицијска управа  Лесковац, Одељење саобраћајне полиције, Министарства унутрашњих 
послова, обавестиће Заштитника грађана, у року од 60 дана од дана пријема ове препоруке, о 
поступању по њој. 

Р а з л о з и: 

И. В. из Лесковца је поднео Заштитнику грађана притужбу, којом се притужује на поступање 
Полицијске управе у Лесковцу, Одељење саобраћајне полиције, Министарства унутрашњих 
послова. Подносилац притужбе је изразио незадовољство због тога што није спроведен 
поступак решавања притужби у складу са чланом 180. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, 
бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 92/2011) и одредбама Правилника о поступку решавања 
притужби („Сл. гласник РС, бр. 54/2006). 
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Уз притужбу, именовани је приложио притужбу коју је поднео Полицијској управи у 
Лесковцу, Одељењу саобраћајне полиције. У притужби је притужилац изразио 
незадовољство радом саобраћајног полицајца јер сматра да му је возило застава скала рег. 
ознака ЛЕ … противправно одузето, са места где је било паркирано поред вертикалног знака 
за паркирање на хоризонтално обележеном знаку за паркирање, и премештено на  друго 
паркиралиште. Такође притужилац је доставио и одговор на притужбу од стране ПУ 
Лесковац Одељења саобраћајне полиције од 18. јуна 2010. године, у којој су навели да 
притужилац своју одбрану, у вези учињеног прекршаја, може лично изнети код овлашћеног 
лица за вођење прекршајног поступка Полицијске управе Лесковац.  

Заштитника грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада органа 
управе и обавестио Полицијску управу Лесковац о покретању поступка. Истим актом је 
тражено изјашњење о свим релевантним околностима од значаја за доношење мишљења 
Заштитника грађана.  

Полицијска управа Лесковац, у акту број 221-089 од 27. јула 2010. године навела је  да 
притужба И. В. није разматрана у притужбеном поступку јер се није односила на рад и 
поступање полицијског службеника према притужиоцу, већ да је предмет притужбе 
утврђивање чињеница и квалификовање прекршаја од стране полицијског службеника, и да 
ће се о томе одлучивати у прекршајном поступку. 

Члан 180. став 3. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 
92/2011) прописује да свака притужба поднета против полицијског службеника мора да буде 
размотрена и све околности у вези ње буду проверене од стране руководиоца организационе 
јединице у којој је запослен полицијски службеник на кога се притужба односи, или 
полицијски службеник кога је он овластио. Уколико су ставови подносиоца притужбе и 
ставови руководиоца организационе јединице усклађени може се одлучити да је поступак 
решавања притужбе тиме закључен. Ово ће се забележити у записнику о разматрању 
притужбе који потписује и подносилац притужбе. Овај поступак мора бити закључен у року 
од 15 дана од пријема притужбе. Исти члан у ставу 4. прописује да у случају да се 
подносилац притужбе не одазове позиву на разговор или да се одазове, али не сагласи са 
ставовима руководиоца организационе јединице, као и у случајевима кад из притужбе 
произлази сумња о учињеном кривичном делу за које се гони по службеној дужности, мора 
руководилац организационе јединице целокупне списе предмета да уступи комисији, која 
води даљи поступак решавања по притужби.  

Заштитиник грађана је мишљења да предмет притужбе која ће се разматрати у складу са 
чланом 180. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 
92/2011) може бити свака радња полицијског службеника која није сагласна са законом или 
другим прописима, односно да се свака притужба којом се указује на повреду права и 
слобода незаконитим или неправилном радњом полицијског службеника, мора размотрити 
у поступку решавања притужби. Позитивни прописи и начела добре управе захтевају од 
органа управе да по захтевима, представкама и притужбама увек поступају на основу закона 
и дугих прописа, и Заштитник грађана сматра да одсуство поступања по одредбама члана 
180. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 92/2011), 
никако не може да се сматра добром управом.  

Како би се отклонио уочен недостатак у раду органа управе у конкретном случају 
Заштитник грађана је мишљења да је потребно да поменути орган управе спроведе поступак 
решавања притужби, а такође, неопходно је и да у будућем раду, сваку притужбу на рад 
полицијског службеника размотри и по њој поступа у складу са чланом 180. Закона о 
полицији („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 92/2011) и одредаба 
Правилника о поступку решавања притужби („Сл. гласник РС, бр. 54/2006). 
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Након утврђивања свих релевантних чињеница, Заштитник грађана је применом члана 31. 
став 2. Закона о Заштитнику грађана упутио органу управе препоруку ради отклањања 
уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада органа управе и спречавања 
сличних пропуста у будућности.   

                           ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

                             

                                                                                                     Милош Јанковић 

 


