
Жалбе и приговори - Упутство за 

првостепене органе 
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o 1.2 Решавање жалбе од стране другостепеног органа  

 2 Замена решења по жалби  

o 2.1 Унос замењеног решења  

o 2.2 Преглед повезаних предмета  

 3 Понављање поступка  

 

У систему еДозволе предвиђено је да се за жалбе и приговоре користи исти процес. 

1 Обрада жалбе/приговора 

По пријему жалбе/приговора првостепени орган одлучује да ли ће сам решавати жалбу 

или је потребно да је проследи другостепеном органу. 

Уколико за предмет постоји жалба/приговор, предмет биће обележен индикатором. Овај 

индикатор је црвене боје док је жалба у процесу решавања а плаве када је жалба решена.  

 

Кликом на ове индикаторе добија се преглед података о жалби/приговору. 

 

1.1 Решавање жалбе од стране првостепеног органа 

 

Уколико првостепени орган сам решава жалбу, потребно је да ту опцију изабере из 

падајућег менија. 
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По овом избору, следи учитавање решења по жалби кроз стандардне кораке (припрема и 

одобравање нацрта решења, а потом и учитавање коначног решења у систем еДозволе). 

 

 

 

 

 

 

 

Коначно решење за жалбу/приговор потребно је учитати у одговарајућу категорију, у 

складу са одлуком.  



 

 

У завршном кораку, првостепени орган бира коначан статус жалбе, који може бити 

усвајање, одбацивање или обустава. 

 

1.2 Решавање жалбе од стране другостепеног органа 

 

У случају да се жалба прослеђује другостепеном органу, потребно је изабрати 

одговарајућу опцију из падајућег менија. 

 

Након тога, комуникација са другостепеним органом се обавља по стандардном поступку 

за двосмерну комуникацију. 

 



 

 

По завршетку комуникације са другостепеним органом, првостепени орган бира 

одговарајући коначни статус за жалбу/приговор из падајућег менија, а потом и потврђује 

завршетак обраде жалбе/приговора. 

 

 

Уколико је, на основу решења по жалби, потребно интервенисати и на ожалбеном 

предмету, по завршетку обраде жалбе потребно је, додатно, заменити решење или 

поновити поступак. 

 

2 Замена решења по жалби 

2.1 Унос замењеног решења 



 

Процес за замену решења ожалбеног предмета, у складу са решењем жалбе, започиње се 

одговарајућим избором из менија за започињање нових поступака. 

 

 

У првом кораку овог поступка, у коме се уносе подаци који повезују поступак и са жалбом 

и са ожалбеним предметом, веома је важно да се на исправан начин унесу одговарајући 

бројеви (број жалбе и број ожалбеног предмета за који се уноси измена). 

 

Да би се повезивање исправно извршило, потребно је увек, осим у врло специфичним 

случајевима, изабрати да се жалба налази у систему еДозволе. 

 

 



 

Затим је обавезно унети број жалбе на основу које се замена решења односи, а потом и 

број ожалбеног предмета. 

 

На основу ових уноса ожалбени предмет, жалба/приговор и ново решење које ће бити 

унето кроз овај процес наћи ће се у истом досијеу. 

 

 

 

Напомена: Опција да жалба на који се поступак замене решења односи није у систему 

еДозволе односи се само на веома посебне случајеве које је током прелазног периода 

потребно унети у систем еДозволе. Осим у оваквим банредним ситуацијама, ову опцију не 

треба користити, јер замењено решење неће у систему бити повезано са остатком досијеа. 

 

 



У следећем кораку уноси се документ измењеног решења за ожалбени предмет. 

 

У случају да се у ожалбеном предмету решење објављује, потребно је унети и верзију за 

објављивање.  

 

 

У завршном кораку, уноси се нови коначни статус за ожалбени предмет. 

 

Уколико је жалбом/приговором суштински измењена коначна одлука ожалбеног предмета 

(на пример ако је ожалбени предмет био одбачен а на основу жалбе је усвојен), у овом 

кораку уноси се нови коначни статус (у наведеном примеру бира се "Усвајање захтева"). 

 

Уколико на основу жалбе/приговора није потребно мењати коначан статус ожалбеног 

предмета (на пример ако је ожалбени предмет био усвојен и на основу жалбе остаје 

усвојен), у овом кораку бира се одговарајући статус, исти који је имао и ожалбени 

предмет. 

 

 



 

 

2.2 Преглед повезаних предмета 

 

У заглављу прегледа предмета за замену решења, један од података је везани предмет. 

Кликом на лупу отвара се жалба/приговор на основу које је извршена ова замена решења. 

 

 

На исти начин, у прегледу жалбе/приговора везани предмет је ожалбени предмет. Кликом 

на лупу отвара се преглед ожалбеног предмета.  

 



 

 

 

3 Понављање поступка 

Уколико је по жалби/приговору решено да је потребно поновити поступак, првостепени 

орган започиње нови захтев са подацима као у захтеву у ожалбеном предмету. 

Овај захтев започиње се избором одговарајућег поступка из модула Започните нови 

захтев, који се налази у почетном менију. 

Захтев је потребно потписати дигиталним сертификатом и, на исти начин као што то 

иначе раде подносиоци, послати надлежном органу, који понавља обраду предмета. 

Поновљени поступак може се видети заједно са жалбом/приговором и са ожалбеним 

предметом кроз преглед досијеа. 

 


