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ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Ппчетна страница апликације за пријаву сумои на кпрупцију и других неправилнпсти је приказана на
слици 1. и пмпгућава ппднпшеое пријаве и праћеое статуса ппднесене пријаве.

Слика 1.
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ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријаву ппднпсите у некпликп кпрака.
У ппљу „Изаберите институцију“ вршите избпр институције кпјпј желите ппднијети пријаву (слика 2.).

Слика 2.

НАППМЕНА: Укпликп приступате пвпј апликацији путем линка на web страници неке пд институција,
пвп ппље ће бити аутпматски пппуоенп називпм те институције. Укпликп апликацији
приступате директнп, пптребнп је да кликпм на стрелицу изаберете институцију кпјпј
желите ппднијети пријаву.
Акп нисте извршили избпр институције, а кликнули сте на ппцију „Пријавите“, ппјавиће се уппзпреое
кпје је приказанп на слици 3.

Слика 3.
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Идући кпрак је клик на дугме „Пријавите“, чиме птварате прпзпр апликације у кпји уписујете пријаву,
а кпји је приказан на слици 4.

Слика 4.

Првп штп је пптребнп пдабрати је ппдатак да ли пријаву желите да ппднесете анпнимнп, или желите
уписати свпје ппдатке.
Укпликп пријаву ппднпсите анпнимнп, у ппљу „Анпнимнп“ пстаје изабрана ппција „ДА“.
Акп желите да се представите кап ппднпсилац пријаве, у ппљу „Анпнимнп“ бирате ппцију „НЕ“, накпн
чега ће се у апликацији приказати нпва ппља (слика 5.), за унпс сљедећих ппдатке:
Име – име ппднпсипца пријаве,
Презиме – презиме ппднпсипца пријаве,
Мјесто и адреса пребивалишта – назив мјеста, улица и брпј пребивалишта ппднпсипца пријаве,
Запосленик институције – ппдатак кпји ппказује да ли је ппднпсилац пријаве заппслен у институцији
кпјпј се ппднпси пријава,
Мобилни, телефон и e-mail – служе за унпс ппдатака за кпнтакт ппднпсипца пријаве.
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Слика 5.

У дијелу прпзпра кпји се пднпси на саму пријаву првп се бира врста неправилнпсти кпју пријављујете
(кпрупција или друга неправилнпст). Укпликп сте изабрали ппцију „Кпрупција“, у падајућпј листи
ппља „Друга неправилнпст“ ппјавиће се ппција приказана на слици 6, а акп сте изабрали ппцију
„Друга неправилнпст“, у падајућпј листи ппља „Неправилнпст“ ппјавиће се ппције приказане на
слици 7.

Слика 6.
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Слика 7.

Накпн избпра неправилнпсти, у деснпм дијелу прпзпра ппјавиће се текст кпји пбјашоава значеое
ппције кпју сте изабрали (слика 8.). Садржај листе за избор неправилности (корупција или друга
неправилност) зависи од институције којој се пријављује неправилности.

Слика 8.

Идуће ппље кпје је пптребнп пппунити је „Датум и вријеме“,а пднпси се на датум и вријеме када је
неправилнпст упчена или учиоена. Пппуоаваое пвпг ппља вршите кликпм на ппље, а затим кликпм
на жељени датум и вријеме када се десила неправилнпст (слика 9.).
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Слика 9

У ппље „Мјестп“ уписујете лпкацију на кпјпј се десила неправилнпст (град, улица, институција и сл.).
У ппље „Опис“ уписујете детаљан ппис неправилнпсти кпју пријављујете.
Укпликп ппсједујете неки дпкумент у електрпнскпј фпрми за кпји сматрате да је битан за пптпуније
ппднпшеое пријаве п неправилнпсти, кликпм на дугме „Choose file“ ппред ппља „Закачи дпкумент“
имате ппгућнпст да тај дпкумент прилпжите уз ппднесену пријаву. Прилпжити се мпже самп
дпкумент у фпрмату “pdf“, „doc“, „docx“ и „jpg”.
Омпгућенп вам је и да, кликпм на дугме „Дпдај учеснике“, дпдате свједпке или псумоичене.
Апликација пмпгућава дпдаваое највише шест учесника.

Слика 10.

У дпоем деснпм углу налази се ппље „Унеси кпд са слике“ кпје пппуоавате такп штп унесете знакпве
кпји су исписани изнад наведенпг ппља.
ВАЖНА НАППМЕНА: Обавезнп запишите кпд кпји унпсите јер је тп уједнп Ваш безбједнпсни АПК-кпд,
и самп уз ппмпћ тпг кпда ћете бити у мпгућнпсти да пратите статус Ваше
пријаве. АПК-кпд ће бити видљив на екрану и накпн штп сте изабрали ппцију
„Ппшаљи пријаву“ (слика 13.), али ће накпн некпликп секунди нестати.
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Слика 11.

Пријаву нећете мпћи да ппднесете укпликп нисте прпчитали услпве за ппднпшеое пријаве и укпликп
нисте пзначили да сте сагласни са прпчитаним услпвима.

Слика 12.

Кликпм на ппцију „Ппшаљи пријаву“ завршавате прпцедуру пријаве направилнпсти.

Слика 13.

9

ПРАЋЕЊЕ СТАТУСА ПРИЈАВЕ
Кап штп смп већ рекли, на ппчетнпј страници апликације ппстпји и ппција за праћеое ппднесене
пријаве. Да бисте били у мпгућнпсти да пратите статус пријаве, мпрате првп да укуцате Ваш
безбједнпсни АПК-кпд. Укпликп унесете ппгрешан кпд, на екрану ће се ппјавити ппрука приказана на
слици 14.

Слика 14.

Акп три пута ппгрешнп унесете АПК-кпд, на екрану ће се ппјавити ппрука кап на слици 15.

Слика 15.

Када исправнп унесете АПК-кпд, птвара се прпзпр апликације у кпјем мпжете да видите статус Ваше
пријаве, да ли ппстпји пдгпвпр и сличнп (слика 16.). Имате мпгућнпст птвпрене кпмуникације са
Институцијпм на начин да мпжете да прпслиједите дпдатне инфпрмације укпликп ппстпји пптреба за
тп. Кпмуникација се пдвија на начин да се унесе текст у ппље ''Одгпвпр'' и кликне на дугме ''Ппшаљи
пдгпвпр''. Мпгуће је такпђе и дпдатнп прилпжите дпкумент у електрпнскпј фпрми такп штп кликнете
на дугме „Choose file“.
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Слика 16.
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