Interno prijavljivanje korupcije
i zaštita lica koje prijavi korupciju u
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Interna prijava korupcije
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Интерно пријављивање корупције
и заштита лица којe пријави корупцију
у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Sekretarijatu
Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-02-4-561/14, od 25.4.2014., koji je donesen na osnovu
člana 5. stav (2) Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik BiH”, broj 100/13), propisuje se postupak internog prijavljivanja korupcije i drugih nepravilnosti u radu koje ukazuju na postojanje korupcije u Sekretarijatu PSBiH, ali i razmatranje i procesuiranje ovakvih prijava u Sekretarijatu PSBiH, kao i zaštita lica koje prijavi korupciju.
U skladu s Pravilnikom, Kolegij Sekretarijata PSBiH je na 63. sjednici, održanoj 18. 6. 2014.,
imenovao članove Komisije za prijem i razmatranje prijava korupcije u Sekretarijatu PSBiH,
čija je obaveza prijem i evidentiranje zaprimljenih prijava korupcije, zatim provođenje radnji radi
utvrđivanja osnovanosti prijave korupcije, kao i obavještavanje podnosioca prijave o svim preduzetim radnjama, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave, te pripremanje izvještaja
Kolegiju Sekretarijata PSBiH o prijavljenim slučajevima korupcije. Komisija je dužna svaku
zaprimljenu prijavu, podatke navedene u prijavi, kao i identitet lica koje je podnijelo prijavu tretirati
kao službenu tajnu.

KO IMA PRAVO NA INTERNO PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE?
•
•

Svaki državni službenik, zaposlenik ili drugo lice zaposleno u Sekretarijatu PSBiH koje
ima saznanja ili materijalne dokaze o postajanju korupcije može podnijeti internu prijavu Komisiji za prijem i razmatranje prijava korupcije u Sekretarijatu PSBiH.
Zloupotreba prava prijavljivanja predstavlja povredu radne dužnosti.

KOME SE PRIJAVLJUJE SLUČAJ KORUPCIJE?
•
•

•
•

Korupcija se interno prijavljuje Komisiji za prijem i razmatranje prijava korupcije u
Sekretarijatu PSBiH na propisanim obrascima prijave.
Ako Kolegij Sekretarijata PSBiH ne imenuje Komisiju, odnosno obavještenje o imenovanju članova Komisije ne objavi na propisani način ili ako se prijava odnosi na člana
Komisije, u tom slučaju interno prijavljivanje korupcije u Sekretarijatu PSBiH vrši se:
a) neposredno nadređenom ili
b) Kolegiju Sekretarijata PSBiH ili
c) Jedinici za internu reviziju u Sekretarijatu PSBiH.
Navedena lica kojima je interno prijavljena korupcija dužna su sačiniti službenu
zabilješku koju bez odgađanja dostavljaju Komisiji na daljnji postupak, osim ako se
prijava odnosi na člana Komisije.
U slučaju da se prijava odnosi na člana Komisije, službena zabilješka dostavlja se
Kolegiju Sekretarijata PSBiH koji će provesti postupak.

KAKO SE PRIJAVLJUJE SLUČAJ KORUPCIJE?
•

•
•

Korupcija se interno prijavljuje na propisanom obrascu prijave korupcije, koji
sadrži:
a) ime i prezime osobe koja prijavljuje i radno mjesto na kojem je zaposlena;
b) informaciju o djelu korupcije koje se prijavljuje s činjeničnim opisom
(mjesto i datum činjenja, opis nepravilnosti i slično);
c) ime i prezime i radno mjesto osobe na koju se prijava odnosi;
d) ime i prezime i radno mjesto svjedoka i/ili drugih uključenih osoba
ako ih ima;
e) informaciju o tome jesu li nadređena i/ili odgovorna osoba već upoznate s
postojanjem nepravilnosti;
f) informaciju o tome jesu li već poduzete određene radnje na otklanjanju
nepravilnosti;
g) sve dokumente, ako ih ima, koji ukazuju na sumnju u postojanje korupcije.
Ispunjena prijava dostavlja se Povjerenstvu izravno ili uspostavljenim komunikacijskim kanalima određenim Pravilnikom.
Povjerenstvo je dužno svaku zaprimljenu prijavu odnosno službenu zabilješku o
prijavi odmah evidentirati u središnju evidenciju svih internih prijava korupcije.

POSTUPANJE S INTERNIM PRIJAVAMA
U slučaju kada je Povjerenstvo utvrdilo osnovanost prijave te da se na temelju prijave ili radnji provedenih na utvrđivanju njezine osnovanosti može:
• zaključiti da navedeno djelo ima obilježja kaznenog djela, Kolegij Tajništva PSBiH
o tome će obavijestiti nadležno tužiteljstvo;
• utvrditi disciplinska odgovornost prijavljene osobe, Kolegij Tajništva PSBiH
pokrenut će, u skladu s Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti državnih
službenika u institucijama BiH i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u institucijama BiH, disciplinski postupak protiv prijavljene osobe.

КАКО СУ ЗАШТИЋЕНА ПРАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ КОРУПЦИЈЕ?
•

•

•

•
•

Према запосленом који има сазнања о постојању корупције или који пријави
корупцију у Секретаријату ПСБиХ не смију се предузимати било какве штетне
радње чији је циљ одвраћање од пријављивања корупције, односно кажњавање
због пријављивања.
Колегијум Секретаријата ПСБиХ и непосредно надређени лицу које је пријавило
корупцију дужни су да обезбиједе заштиту личног и професионалног интегритета
лица које је пријавило корупцију у Секретаријату ПСБиХ.
Лице које интерно пријави корупцију у складу са Законом о заштити лица која
пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине и овим правилником има
право да се обрати Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције за додјелу статуса узбуњивача, уколико сматра да би због наведеног
интерног пријављивања према њему могле бити или су већ предузете штетне мјере.
Заштићено интерно пријављивање тече од дана подношења пријаве.
Лице које добије статус узбуњивача неће се сматрати материјално, кривично или
дисциплински одговорним за откривање пословне тајне у случају пријављивања
корупције у складу са одредбама Закона о заштити лица која пријављују корупцију
у институцијама Босне и Херцеговине.

ОДГОВОРНОСТ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ КОРУПЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ
ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА ПРИЈАВЉИВАЊА КОРУПЦИЈЕ
•
•

•

Злоупотреба права пријављивања представља повреду радне дужности.
У случају када се приликом предузимања радњи на утврђивању основаности
пријаве или каснијих радњи утврђивања одговорности за пријављена дјела
утврди да је подносилац пријаве, супротно одредбама Закона о заштити лица која
пријављују корупцију у институцијама БиХ и Правилника, злоупотријебио право
пријављивања, о томе ће бити обавијештене Агенција за превенцију корупције
и координацију борбе против корупције и Управна инспекција Министарства
правде БиХ, ради покретања прекршајног поступка у складу са одредбама члана
12. став (3) Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама
Босне и Херцеговине.
Ако се утврди да злоупотреба права пријављивања садржи елементе кривичног
дјела лажног пријављивања, Колегијум Секретаријата ПСБиХ ће о почињеном
кривичном дјелу обавијестити надлежно тужилаштво.

