
 
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-535, факс: 051/339-650, www.vladars.net e-mail: mpr@mpr.vladars.net 

Поштујући стратешка опредјељења и циљеве Народне скупштине Републике Српске и Владе 
Републике Српске изражене у Стратегији борбе против корупције у Републици Српској од 
2018-2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18), Министарство правде 
Републике Српске расписује:  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
СТРАТЕГИЈЕ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 2018-2022. 

ГОДИНЕ 
 
I 
 

Расписује се јавни позив за именовање чланова Комисије за спровођење Стратегије за борбу 
против корупције Републике Српске (Одлука о формирању објављена у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ број 5/19)  и то: 

а)  један члан испред невладиних организација,  
б) један члан испред медија и новинара и  
в) један члан испред академске заједнице из реда професора. 

Чланови Комисије имају својство посматрача. 
 

II 

У складу са усвојеном Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској од 2018-
2022. године, надлежности Комисије су: 
- усмјеравање активности и координација субјеката надлежних за спровођење Стратегије,  

- прикупљање извјештаја носилаца мјера и активности из Стратегије и Акционог плана и 

њихова аналитичка обрада у сврху припреме извјештаја, 

- извјештавање Владе Републике Српске, два пута годишње, о реализацији мјера из 

Акционог плана, уз давање иницијативе и предлагање мјера за већу ефикасност 

спровођења Стратегије, 

- двогодишња ревизија Акционог плана за спровођење Стратегије,  

- евалуација претходне и предлагање нове Стратегије на крају стратешког циклуса и  

- координација активности и успостављање сарадње са надлежним институцијама Босне и 

Херцеговине и међународним организацијама на пољу превенције корупције. 

 



III 

 Кандидати који се пријављују на јавни позив морају поднијети сљедећу документацију: 
а) За члана испред невладиних организација: 

1. доказ о регистрацији и статусу подносиоца захтјева, 

2. рјешење о упису у Јединствени регистар удружења и фондација који се води код 

Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, 

3. оснивачки акт (статут) са подацима о броју регистрованих чланова, 

4. доказ о просторном, односно територијалном дјеловању, 

5. доказ о реализованим пројектима из области корупције у протекле три године, 

6. потврда о пореској регистрацији (ЈИБ), 

7. план рада за текући стратешки период, 

8. финансијски план рада заснован на бази пројеката или програма. 

б) За члана испред медија и новинара: 

Медији (принтани и електронски) који подносе пријаву морају бити уписани у Регистар 
јавних гласила којег води Министарство просвјете и културе. 
Новинари који подносе пријаву морају бити држављани Републике Српске или Босне и 
Херцеговине који нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 
шест (6) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за статус члана Комисије и 
који се баве истраживачким новинарством у области борбе против корупције. 

в) За члана испред академске заједнице из реда професора 

Члан испред академске заједнице из реда професора који подноси пријаву мора бити 
држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине који није осуђивани за кривично 
дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело 
које га чини неподобним за статус члана Комисије. 

IV 

Пријава на позив доставља се лично или путем поште на адресу: Министарство правде 
Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука,  са  јасном назнаком за којег члана 
се пријава подноси. 
Сва документација мора бити поднесена у оригиналу или овјереној копији. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве 
кандидата који не испуњавају услове из јавног позива, неће се разматрати.  

V 

 

Јавни позив остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу 
,,Глас Српске". Јавни позив биће објављен и на веб страници Министарства правде. 
 

 

   

                                                                                                                                                               М И Н И С Т А Р  

                    Антон Касиповић 


