• Овлаштени службеник/службеница
провјерава основаност пријаве и тражи
изјашњење оних за које је изнесена сумња у
корупцију.
• Након што испита основаност навода у
пријави, овлаштени службеник/службeница
сачињава извјештај и доставља га градоначелнику заједно с приједлогом мјера и
одлука за поступање по пријави корупције.
Одлучивање по пријави
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Одбацивање пријаве као непотпуне.
Одбијање пријаве корупције као неосноване.
Просљеђивање пријаве надлежном органу.
Предузимање мјера и активности за отклањање акта, чињења или нечињења које је
утврђено као штетна посљедица којом је
повријеђено или угрожено право пријавиоца/
пријавитељке корупције или с њим/њом
повезаних лица.
Предузимање мјера и активности за
обезбјеђење заштите и остварење права
пријавиоца/пријавитељке корупције или с
њим повезаних лица.
Предузимање мјера и активности за
утврђивање дисциплинске и материјалне
одговорности запосленог/запослене у
Градској управи за којег/коју постоје основи
сумње да је извршио/извршила корупцију.
Градоначелник одлучује о поступању по
пријави корупције након што заприми
извјештај и приједлог одлуке.
Коначна одлука или обавјештење о исходу
поступка по пријави корупције доставља се
подносиоцу/подноситељки пријаве у року
од осам дана од дана окончања поступка по
пријави.

Постоји ли заштита
од штетних
посљедица због
пријаве корупције?
• Право на заштиту има пријавилац/пријавитељка и друга лица која трпе штетне
посљедице, под условом да је пријава
извршена у доброј намјери и да се може
установити узрочно-посљедична веза штетне
посљедице с пријавом или корупцијом.
• Пријавилац/пријавитељка корупције одлучује
да ли ће користити интерну заштиту (у
субјекту у којем је радно ангажован/а) или
екстерну заштиту (судску), уколико сматра да
трпи штетне посљедице пријаве корупције.
• Право на кориштење бесплатне правне
помоћи при Центру за пружање бесплатне
правне помоћи РС.
Више можете прочитати на:
• Закон о заштити лица која пријављују
корупцију у РС:
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/planoviintegriteta/infoobuke/Documents/Zvizdaci.pdf
• Упутство о поступању са пријавом корупције
и обезбјеђењу заштите лица која пријављују
корупцију:
https://www.secrs.gov.ba/Documents/Regulativa/ec2a8bce-2098-4506-aa2f-b11c6d6a5bd0_srLatn-CS.pdf

Свједок си
или жртва корупције?
Пријави корупцију,
имаш начин!
Водич за пријавиоце/пријавитељке
корупције

Пројект “Јачање интегритета и транспарентности у јавном сектору”
проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз подршку
Владе Уједињеног Краљевства.

Да ли сте жртва
корупције или
сте свједочили
корупцији?
Ко може да пријави корупцију?
Свако лице које има сумњу на корупцију.

Како препознати корупцију?
Корупција представља сваку злоупотребу
повјереног положаја ради остваривања
личне користи. Ово, између осталог, може
подразумијевати: убрзано остваривање
права за појединце, запошљавање без јавних
конкурса, додјељивање уговора о јавним
набавкама којима није осигурана правична
и активна конкуренција, нетранспарентна
додјела стипендија, подстицаја и других
субвенција, запошљавање кадра без доказа
о посједовању потребних квалификација итд.

Пријави!
Пријави и помози да заједно радимо што
ефикасније, транспарентније и одговорније!

Коме и како може да се поднесе
пријава:
1. Интерно – Градска управа Приједор
• путем редовне поште на адресу Градске
управе: Град Приједор, Трг ослобођења 1,
79101 Приједор, са назнаком “Пријава
корупције”
• путем електронске поште
prijavakorupcije@prijedorgrad.org
• у сандуче за пријаву корупције које се налази
у просторијама Градске управе
• путем обрасца који се налази на званичној
интернет страници Градске управе,
www.prijedorgrad.org
• усмено, на записник код овлаштеног
службеника у Градској управи
2. Екстерно – влади Републике Српске,
полицији, тужилаштву, невладином сектору
• Влади Републике Српске путем АПК
апликације: www.apk.vladars.net
• невладином сектору – „Transparency
International BiH“ путем:
- интернет странице: www.prijavikorupciju.org
- бесплатног телефонског броја: 0800 55555
- електронске поште на адресу:
centar@ti-bih.org
- путем редовне поште на адресу:
Гајева 2, 78000 Бања Лукa

Пријава би требало да садржи:
• Oпис чињења или нечињења које представља
корупцију (навести што више детаља - опис
догађаја, локацију, вријеме…)
• Oпис чињеница и околности на основу
којих пријавилац/пријавитељка сумња да је
покушана или извршена корупција. Постоје ли
други докази који потврђују вашу пријаву?
• Ко су починиоци дјела корупције?
• Контакт подаци пријавиоца/пријавитељке

Како Градска
управа Приједор
поступа након
пријаве корупције?
• Предузима мјере да се обезбиједи заштита
анонимности пријавиоца/пријавитељке, да се
нико други не може упознати са садржином
пријаве и да се иста достави у надлежни
одсјек.
• Овлашћени службеник/службеница врши
преглед пријаве и провјерава да ли је
упућена на право мјесто. Уколико сумња
да пријављено чињење или нечињење
има обиљежја кривичног дјела пријаву без
одгађања просљеђује надлежном органу.
Такође, испитује да ли је пријава потпуна, а
уколико није позива пријавиоца/пријавитељку
да исту допуни у року од 15 дана.

