ИЗВЕШТАЈ
о решавању притужби у Министарству унутрашњих послова у 2017.
години

У 2017. години Министарство је примило укупно 1455 притужби (за око
43% мање него 2016.) Од тога је 1416 (97,3%) поднетa против запослених у
подручним полицијским управама, а 39 (2,7%) против запослених у седишту.

Поступак пред руководиоцем организационе јединице
Пред руководиоцем организационе јединице (односно овлашћеним
полицијским службеником), окончан је поступак по 1132 притужбе, од чега је
поступак по 163 (12,58%) притужбe окончан из разлога прописаних у чл. 9.
Правилника о начину поступања у току притужбеног поступка (одустанак
притужиоца, притужилац се није одазвао позиву и није захтевао да по притужби
поступа Комисија, већ донета одлука у притужбеном или другом поступку,
притужба поднета прекасно, или од неовлашћеног лица, у остављеном року
није уредио непотпуну или неразумљиву притужбу).
У осталих 969 притужби поступак је окончан након мериторног
разматрања притужбе, сходно чл. 15. ст. 2 Правилника, тако што се
притужилац сложио са изнетим чињеницама, односно сагласио са ставовима
руководиоца организационе јединице. Од окончаних 969 поступака, у 62(6,39%)
су утврђени пропусти у раду притуженика, а у 907(93,6%) нису. На крају
извештајног периода 133 поступака је било још у току. У 6 притужбених
предмета је поступано у складу са чл. 234. ст.7. Закона о полицији (о
притужби је обавештен надлежни јавни тужилац, СУК и руководилац орг.
јединице у којој притуженик ради, с обзиром да притужба садржи елементе
кривичног дела)
Поступак пред комисијама
У 2017. години комисијама је уступљено на рад 331 притужбени
предмет. У истом периоду решено је 264, а у току је решавање још 447
предмета (напомиње се да је известан број предмета пренет из прошле
године).
Од 264 предмета решених од стране комисија окончано је 18 поступака
по чл. 9. Правилника. У 1 притужбеном предмету је поступано у складу са
чл.234. ст.7 Закона о полицији.
Од укупног броја предмета решених од стране комисија, у 246 је
мериторно одлучивано, од чега су у 10 (4%) случајева утврђени пропусти у
раду притуженика, а у 236 ( 96%) случајева нису.
Укупан број решених притужби износи 1396, од чега је 1132 (44,78%)
решено у првом степену.
У извештајном периоду, у првом и другом степену, укупно је мериторно
одлучивано по 1215 притужби, од чега су у 72(6%) случајева утврђени пропусти
у раду притуженика, а у 1143 (94%) нису. Према притуженицима код којих су
утврђени пропусти у раду поднето је 28 предлога за покретање дисциплинског
поступка због повреде службене дужности и изречено 30 мера упозорења на
будуће правилно и законито поступање.
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СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК
Скраћени поступак је нови институт предвиђен Законом о полицији, у
чл.241, у ком поступку притужбу решава искључиво руководилац организационе
јединице. У извештајном периоду поднето је укупно 916 притужби, од чега су у
поступку провера 753 притужбе оцењене неоснованим, а 93 основане, док је
12 притужби окончано у складу са чл.241. ст.3. Закона о полицији
(притужба поновљена а нису поднети нови докази или се ради о очигледној
злоупотреби права на подношење притужбе). У 4 притужбена предмета је
поступано у складу са чл. 234. ст.7. Закона о полицији (о притужби је
обавештен надлежни јавни тужилац, СУК и руководилац орг. јединице у којој
притуженик ради, с обзиром да притужба садржи елементе кривичног дела). 54
притужбе су остале у поступку провере.
АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРИТУЖБЕНОГ ПОСТУПКА
У 2017. години настављене су активности на унапређењу притужбеног
поступка. Одсек за притужбе свакодневно пружа стручну помоћ овлашћеним
лицима из свих полицијских управа која воде притужбени поступак путем
непосредних консултација и писаним путем, што ће наставити да чини у складу
са одредбама Закона о полицији које се односе на притужбе граћана. Одсек за
притужбе је током 2017. године израдио нови Правилник о начину поступања у
тгоку притужбеног поступка који је ступио на снагу 08.06.2017. године. Такође у
наредном периоду Одсек ће организовати обуке за полицијске службенике који
непосредно примењују одредбе Закона о полицији које се односе на притужбе
грађана, као и одредбе новог Правилника.

