
Принципи жалбеног механизма и притужбе 
 

Како би се на одговарајући начин односило према приговорима из локалних 

заједница, спроводиле корективне мере и подносиоци жалбе били обавештени о 

исходу, адекватан жалбени механизам ће се спроводити током реализације пројекта. 

Жалбени механизам ће се примењивати на све жалбе заинтересованих страна. Форма 

жалбе налази се у оквиру овог документа, а у штампаном облику биће доступна у 

центрима локалне заједнице.  

 

Механизам за притужбе је заснован на следећим принципима: 

- Транспарентност и непристрасност: Процес решавања жалби је 

транспарентан, у складу са локалним праксама комуникације и консултација, 

на српском језику, а уколико је потребно, и на другим језицима. Механизам 

је дизајниран у сарадњи и партнерству са локалним заједницама. Овај 

механизам је дизајниран тако да  потенцијалне кориснике механизма неће 

спречавати да приступе другим правосудним и административним 

механизмима. 

- Приступачан и културолошки прикладан: Све заинтересоване стране, 

укључујући чланове локалних заједница, ће имати приступ овом механизму. 

Овај механизам је прилагођен локалној култури (језику, приступ женама итд.) 

а приступачан је и потенцијално угроженим заинтересованим странама. 

Механизам омогућава заинтересованим странама да анонимно поднесу 

притужбе, обезбеђује поверљивост, и искључује могућност последица по 

онога ко се жали. Ово ће бити јасно комуницирано  заинтересованим 

странама. Посебно ће бити наглашено да ће се свака притужба третирати 

озбиљно, без обзира да ли је потписана или анонимна. 

- Редовна и отворена комуникација. 

 

Пријем и решавање жалби ће се обављати по следећој процедури: 

- Пријем жалби - Корисник може поднети приговор у писаној форми на 

припремљеном обрасцу Министарству државне управе и локалне самоуправе 

(МДУЛС) или Општини Куршумлија: 

Министарство државне управе и локалне самоуправе  

Јединица за имплементацију пројекта “Партнерство за локални развој” 

Тел: +381 11 3620 622; +381 63 430 314 

Е-мејл: jedinica.projekti@mduls.gov.rs; ivana.matijevic@mduls.gov.rs 

 

Општина Куршумлија  

Тел: +381 27 381 402 

Е-мејл: info@kursumlija.org  
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- Поступање са жалбама: 

o Жалбе се могу доставити и Извођачу радова. Обрасци за жалбе ће бити 

доступни на одговарајућим локацијама у близини градилишта у 

штампаном облику, и на тај начин ће бити доступни јавности. Извођач 

ће бити у обавези да све примљене жалбе достави МДУЛС у року од 5 

дана од дана пријема жалбе. 

o Општина Куршумлија је дужна да достави све примљене жалбе 

МДУЛС у року од 5 дана од дана пријема жалбе. Сви приговори ће 

бити евидентирани у Регистру жалби, а МДУЛС ће потврдити пријем 

подносиоца жалбе у року од 7 календарских дана (у случају да жалба 

није поднета анонимно). 

o Подносилац жалбе ће бити информисан о предложеним корективним 

мерама и активностима у року од 20 радних дана од дана пријема 

жалбе. 

o МДУЛС ће пратити начин на који се решавају жалбе и редовно ће 

ажурирати Регистар жалби. 

- Графички приказ жалбеног механизма - Јасан поступак по жалби је графички 

приказан у оквиру овог документа и биће доступан заинтересованим 

странама на интернет страницама МДУЛС и Општине Куршумлија, као и у 

њиховим просторијама. 

- Образац за жалбе - Образац за жалбе је приказан у оквиру овог Прилога и 

биће доступан свим заинтересованим странама на интернет страницама 

Општине Куршумлија и МДУЛС и у њиховим просторијама. МДУЛС ће 

објавити и редовно ажурирати сву релевантну документацију и информације 

о жалбеном механизму на својој интернет страници, као и на интернет 

страници Општине Куршумлија.  

 

  



Слика - Алгоритам тока Жалби/Процедура жалби 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела – образац за жалбу 

 

Референтни број жалбе (уписати број): 

Контакт детаљи Име и презиме: 

Адреса 

Телефон: 

Е-маил: 

На који начин 

бисте желели да 

вас контактирамо? 

Молимо 

обележите 

одговарајуће поље 

Поштом Телефоном Путем е-маил-а 

Име, презиме и информације у циљу идентификације (информације из личне 

карте). 

 

 

Детаљи ваше жалбе. Молимо опишите проблеме, коме се догодио проблем, када, 

где и колико пута? 

 

 

 

Које решење предлажете како би разрешили вашу жалбу? 

 

 

Како доставити 

овај формулар 

(име 

концесионара) 

 

 

 

Поштом 

Ручно: молим оставите овај образац на 

Путем е-маил-а: Молимо доставите путем е-маил-а вашу 

жалбу, предлог решења и контакт детаље: 

Потпис Датум 
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