
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ СЛУЧАЈЕВА КОРУПЦИЈЕ 

Посебан e-mail: prijavi.korupciju@tuzilastvobih.gov.ba  

1. Лични подаци подносиоца: 

Подносиоци пријаве који желе остати анонимни, не морају уписивати личне податке, осим 
контакта ради обавјештавања или евентуалног тражења додатних информација. 

Име и презиме:  

Датум рођења: 

Телефон/Факс:  

E-mail (*):  

Адреса:  

Радни статус: 

2. Подаци о лицу на које се пријава односи: 

•    Име и презиме службеника 

 

3. ПРУЖИТЕ ДЕТАЉАН ОПИС СЛУЧАЈА 

Опишите детаљно ситуацију у којој сматрате да је дошло до повреде Ваших права или 
права другог лица; уколико сте свједок или лице које има вјеродостојне информације 
по питању дјела које може бити кривичне, прекршајне или дисциплинске природе 
(примање мита и других облика користи, давање мита и других облика користи, 
противзаконито посредовање, злоупотреба положаја и овлашћења, проневјера у служби, 
превара у служби, послуга у служби, несавјестан рад у служби, фалсификовање службене 
исправе, противзаконита наплата и исплата, противзаконито ослобађање лица лишеног 
слободе, противзаконито присвајање ствари при претресању или  извршењу,  извршење радњи 
које представљају кривично дјело односно прекршај којим се наноси штета Тужилаштву 
БиХ, повреда прописа о заштити тајних и заштити личних података, злоупотребе и 
прекорачења службених овлашћења, неизвршавање или несавјесно или немарно вршење 
повјерених послова и задатака, бављење пословима којима се онемогућава или  отежава 
грађанима или другим физичким или правним лицима да остварују своја права у 
поступцима пред органима државне службе, бављење дјелатностима или радом који је у 
супротности са интересима Тужилаштва и државне службе, кориштење у приватне сврхе 
предмета, материјала, техничке опреме и услуга које су власништво Тужилаштва, сваки 
облик патроната, непотизма, клијентелизма и фаворизовања. 

 

 



 
 
 
4. Уколико посједујете било какве додатне писане и  материјалне доказе, 
молимо да их доставите: 

a) путем mail-а: prijavi.korupciju@tuzilastvobih.gov.ba 

b) путем дежурног броја: 061-482-939 

c) путем факса: 033-707 463 

d) путем поште: Тужилаштво БиХ, Сарајево, Краљице Јелене 88. 

 

 

 

mailto:prijavi.korupciju@tuzilastvobih.gov.ba


5. Лажно пријављивање 

(1 )  Ко пријави неко одређено лице да је учинило кривично дјело прописано законом 
Босне Херцеговине, а зна да то лице није починилац, казниће се казном затвора од шест 
мјесеци до пет година. 
 
(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко подметањем трагова кривичног дјела или  на 
други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дјела прописаног 
законом Босне и Херцеговине против лица за које зна да није починилац. 

(3) Ко сам себе пријави да је учинио кривично дјело прописано законом Босне и 
Херцеговине, иако га није учинио, казниће се новчаном казном или казном затвора до шест 
мјесеци. 

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се ко пријави да је учињено кривично 
дјело прописано законом Босне и Херцеговине, иако зна да то дјело није учињено. 

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ПРИЈАВИОЦЕ: 

Све попуњене пријаве које се заприме преко електронског обрасца за пријаву случајева 
корупције односе се само на пријављивање запослених у Тужилаштву Босне и 
Херцеговине и такве пријаве ће бити уредно протоколисане у Тужилаштву БиХ. 

Сви предмети се рјешавају по хронолошком реду приспјећа у односу на остале пријаве. 


