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Показатељи рада Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске од 01.03.2009. године до данас, јуна 2012. године,  

а сходно подацима траженим од стране  

Министарству унутрашњих послова Републике Српске за израду Стратегије о борби 

против корупције, на тражење Министарства унутрашњих послова Републике Српске 

 

1.Законски оквир за формирање и рад Републичке комисије за утврђивање сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске 

 

Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске који је 

донесен 17. јула 2008. године, а ступио на снагу 16.08.2008. године, је сходно члану 14. 
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Закона проведена процедура-конкурс, којег је провела Комисија за избор и именовање 

као стално тијело Народне скупштине Републике Српске у саставу 9 (девет) посланика, те 

сачинила приједлог за именовање предсједника и шест чланова које су гласањем, на 

сједници Народне Скупштине именовали посланици Народне скупштине Републике 

Српске, а потврду истом дала четири клуба Вијећа народа Републике Српске, те је одлука 

о именовању ових функционера ступила на снагу и објављена у Службеном гласнику 

Републике Српске број 117/08. 

 

Од именовања су извршене радње потребне за формирање Комисије као 

државног сталног органа, донесена законом прописана акта, која су прошла потврду 

Административне комисије Народне скупштине Републике Српске, сходно Пословнику 

Народне скупштине Републике Српске,  те је Комисија званично почела са радом 01. 

марта 2009. године. 

 

2.Начин рада 

 

Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), је основ за рад ове Комисије, као 

материјални,  то јест lex spetialis Закон. На основу овог Закона су донесена подзаконска 

акта и сходно истима је одређена примјена Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10), као процесног Закона, 

којим се одлуке Комисије реализују у форми предвиђеној овим Законом као и цијела 

даља процедура (жалба другостепеном органу-Комисији за жалбе, покретање управног 

спора на акта Комисије за жалбе пред Окружним судом у сједишту органа, те могућност 

изјављивања ванредног правног средства пред Врховним судом Републике Српске и на 

одлуку окружног суда). 

 

3.Мисија рада Комисије од формирања до краја сваке календарске године 

 

Примјеном материјалног Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске (у даљем тексту: Закон), обавеза овог органа је да у току године 

примјењујући Закон првенствено утиче на превенцију, то јест сузбијање сукоба што је 

основна интенција важећег Закона. У случају гдје се не постигне превенција, то јест 

функционери на које се овај Закон односи (а који су одређени чланом 4. Закона), не 

превенирају радње које  доводе до кршења Закона, Републичка комисија је у обавези 
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примјенити одредбе које имају за посљедицу санкцију, то јест утврђивање сукоба 

интереса. Једном годишње, како је одређено чланом 15. Закона, Републичка комисија за 

утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске подноси извјештај о 

свом раду Народној скупштини Републике Српске и јавности. 

Такође, овим чланом је одређено да Комисија има надлежност и обавезу 

обавјестити тужилаштво о сваком кршењу овог Закона које може имати обиљежја 

кривичног дјела. 

Комисија је до сада редовно подносила годишњи извјештај о раду Народној 

скупштини Републике Српске и јавности, који су усвајани од стране надлежних тијела, а у 

своме раду није налазила елементе кривичног дјеловања те није подносила пријаве 

тужилаштву, јер због саме суштине Закона као првенствено превентивног, а у мањем 

дијелу рестрективног и то у смислу могућности утврђивања сукоба интереса, није било 

елемената за предње. 

 

4. Визија од формирања те у периоду рада од 5 година 

 

Према изнесеном у раду, то јест мисији Комисије, неминовно је планирати, што је 

Комисија и радила, будућност рада и побољшавање законских рјешења ради могућности 

спречавања сукоба интереса јер се превентивна улога није показала довољном. 

До овог закључка су заједно дошли Републичка комисија за утврђивање сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске и посланици још приликом излагања првог 

годишњег извјештаја почетком 2010. године, те је Народна скупштина Републике Српске 

донијела закључак да Комисија уради Иницијативу за измјене и допуне овог Закона како 

би се од стране надлежног предлагача, то јест Владе Републике Српске могао побољшати 

рад и санкционисати понашање функционера. 

Како је мандат функционерима обично четири године (наравно уз могућност да 

неки функционери фобију и други мандат), то се период мандата и визија овог органа 

скоро поклапају, тако да се у овом периоду озбиљно пришло рјешавању уочених 

проблема. 

На основу усвојене Иницијативе од стране Владе Републике Српске у току је рад на 

измјенама и допунама Закона којег ће предлагач бити Влада Републике Српске, то јест 

ресорно Министарство управе и локалне самоуправе и то према плану и програму до 

краја мјесеца јуна 2012. године. 

Према нацрту Закона многе одредбе су јасније дефинисане, уведени су нови 

институти и нови функционери који би могли починити сукоб интереса, прецизиране су 
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одредбе које би јасније довеле до санкције. Такође, прецизиране су и учињене 

ефикаснијим прекршајне санкције кроз приједлог издавања налога за изрицање новчане 

казне као и могућност подношења надлежном суду за исте. Напомињемо, ово није још 

увек званичан приједлог јер није у парламентарној процедури и самим тим није усвојен 

од стране Народне скупштине Републике Српске. 

Мисија Комисије ће и даље бити да у току сваке године, сходно законском 

рјешењу које буде важеће, што више утиче на превенцију да лица не чине сукоб интереса, 

а за случај непостизања превенције да се што прије, то јест у току године утврди сукоб 

интереса те сходно законским рјешењима и изрекне санкција. 

Такође, мисија мора бити редовно извјештавање Народне скупштине Републике 

Српске  и јавности о раду и резултатима ове Комисије као и (надамо се након 

прецизирања одредби Закона везаних за санкцију) за случај стицања услова и извјести 

надлежно тужилаштво и други органи како би у дјелокругу свога рада а на основу 

података Комисије предузимали радње. 

Визија у наредном периоду, како је Комисија формирана и ради већ четврту 

годину, доћи до бољих законских рјешења и бољих услова за рад Комисије (у даљем 

тексту се види садашња организација и средства за рад Комисије). 

У периоду од 2012. године ова средства и начин рада (уз измјене и допуне закона) 

неће бити довољна, поготово што због средстава нема довољно стручног особља, што од 

чланова Комисије је само предсједник у радном односу, а састав Комисије је да исту не 

чине дипломирана правници и то не из области која је блиска по раду и искуству Закону 

који се проводи. 

У вези са предњим Комисија ће од надлежних органа тражити да орган Републике 

Српске који се бави изузетно осјетљивим, изузетно важним послом који директно и 

индиректно утиче на друштвене токове и ставове јавности заживи у пуном капацитету. 

Републичка комисија ће уложити све напоре да својим радом постигне да у правом 

смислу буде превенција чињењу корупције од јавних функционера и да све оно што ријеч 

корупција значи (непоштен, неморалан, осуђен од јавности), а  у дијелу у којем се то не 

постигне да у сарадњи са другим антикорупционим органима, као извор података на 

основу свога рада, буде у правом смислу ријечи орган од којег ће органи који могу гонити 

за дјела која се карактеризују као корупциона дјела узимати податке, те буде од потпуне 

помоћи тим органима и да кроз своје дјеловање овом органу то увијек буде и мисија и 

визија. 

 

 



5 
 

5. Показатељи рада- статистички и други,  

 Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске од 01.03.2009. године до данас, јуна 2012. године а сходно потребним 

подацима Министарству унутрашњих послова Републике Српске од овог органа за 

израду Стратегије о борби против корупције, на тражење Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске на састанку одржаном дана 28.05.2012. године 

 

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике 

Српске (у даљем тексту: Комисија), од почетка рада, 01. марта 2009. године, до 31. маја 

2012. године је запримила 423 иницијативе за утврђивање постојања сукоба интереса, и 

то у 2009. години 116, у 2010. години 186, у 2011. години 84 и до 31. маја 2012. године 37. 

У 2010. години утврђено је 6 сукоба интереса и 5 у 2011. години. Подаци за 2012. годину 

се подносе Народној скупштини Републике Српске на крају календарске године, те исте, 

обзиром на трајање поступак, није могуће тренутно презентовати. 

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса утврдила је укупно 11 

сукоба интереса. 

 

Од осталих показатеља рада Комисије издвајамо следеће: 

 

Комисија је у 2010. години  донијела 17 закључака о покретању поступка, а у 2011. 

години 2. 

Комисија је од почетка рада до данас донијела укупно 19 закључака о покретању 

поступка 

У 2009. години Комисија је донијела 21 рјешење, у 2010. 33 рјешења, у 2011. 

години 20 рјешења и  до 31.05.2012. године 3 рјешења. 

Комисија је од почетка рада до данас донијела укупно 77 рјешења. 

У 2009. години дато је 29 мишљења, у 2010. години 25 мишљења и у 2011. години 9 

мишљења. 

Комисија је од почетка рада до данас дала 63 мишљења.  

Комисија је у 2009. години донијела 29 закључака, у 2010. години 51 закључак, у 2011. 

години 25 закључака и  до 31.05.2012. године 5 закључака. 

Комисија је од почетка рада до данас донијела укупно 110 закључака. 
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У 2009. години на 9 иницијатива или упита Комисија је дала одговор,  у 2010. години на 27 

иницијатива или упита,  у 2011. години 26 и до 31.05.2012. године 5. 

Комисија је од почетка рада до данас на 67 иницијатива или упита дала одговор. 

У 2009. години изјављено је 6 жалби, у 2010. години 19, у 2011. години 8 и до 

31.05.2012. године 2 жалбе. Такође, у 2011. години су изјављене и 2 жалбе које су 

неблаговремене те је Комисија  донијела закључак којим се исте одбацују због 

неблаговремености. 

Укупан број жалби, које су благовремено изјављене и прослијеђене 

другостепеном органу,  од почетка рада до данас је 35.  

Комисија за жалбе је одбацила у 2009. години 5 жалби, у 2010. години 16, у 2011. години 4 

жалби и  до 31.05.2012. године 2 жалбе.  

Комисија за жалбе је од почетка рада до данас одбацила укупно 27 жалби. 

У 2009. години Комисија за жалбе је поништила 1 одлуку и  у 2011. години 6 одлука 

Комисије.  

Од почетка рада до данас поништено је укупно 7 одлука Комисије. 

По тужбама на одлуке другостепене комисије у 2009. години су покренута 2 управна 

спора, у 2010. години 5 и у 2011. години 4. 

Укупан број покренутих управних спорова од почетка рада до данас је 11. 

У 2010. години је у једном случају изјављено ванредно правно средство пред Врховним 

судом РС, као и у једном случају у 2011. години. 

Од почетка рада Комисије до данас изјављена су укупно 2 ванредно правна 

средства пред Врховним судом Републике Српске. 

 

Сходно члану 12. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/08, у даљем тексту: 

Закон), упућени су писани позиви за достављање финансијских извјештаја за функционере 

и чланове њихове породице, члан 4. Закона, све  према Закону и прописаном обрасцу, 

који је у прилогу (ФИ Образац прописан Правилима о поступку пред Републичком 

комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и начин 

контроле финансијских извјештаја, Службени гласник Републике Српске број 31/09, 33/09 

и 61/09).   
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Финансијске извјештаје је до 31.05.2012. године доставило 1.623 изабраних 

представника, носиоца извршних функција и савјетника за себе и за 2.714 чланова 

породице, 

што значи да: 

Комисија тренутно, то јест на данашњи дан,  посједује базу података о лицима из 

члана 4. Закона у укупно броју  за 4.337 лица. 

 

На републичком нивоу Комисија посједује податке за 143 функционера и 312 

чланова породице. 

Укупан број функционера и чланова њихове породица на републичком нивоу 

износи 455. 

На локалном нивоу Комисија посједује податке за 1.480 функционера и 2.402 

члана породице. 

Укупан број функционера и чланова њихове породице на локалном нивоу 

износи  3.882. 

 

Комисију чине сљедећи именовани функционери од стране Народне скупштине: 

 Обренка Слијепчевић, дипл. правник – предсједница Комисије из Бањалуке 

 Раде Цумбо, дипл. правник за безбједност и криминалистику – члан Комисије из 

Градишке 

 Небојша Гламочак, дипл. правник – члан Комисије из Бањалуке 

 Горан Митровић, мр. саобраћајни инг. – члан Комисије из Зворника 

 Мехмед Диздар, дипл. правник – члан Комисије из Бањалуке 

 Анка Вранић – Брадарић, дипл. економиста– члан Комисије из Бањалуке 

 Миле Максимовић, дипл. правник – члан Комисије из Зворника 

 

Примјена Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08), сходно члану 14. и члану 17. Закона 

се односи на функционере Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске као и Комисије за жалбе, као и све друге одредбе 

Закона.  
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6. Проблеми на које је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске указивали Народној скупштини Републике Српске 

кроз годишње извјештаје 

 

1.  Кроз први односно Годишњи извјештај о раду Комисије за 2009. годину, обзиром да 

поступци нису били ни доведени до краја, јер понављамо рад Комисије је почео у марту 

2009. године и није у извјештајном периоду било утврђених сукоба интереса. 

Ова чињеница је изазвала велике реакције јавности да је Закон превише превентиван, 

да по истом није могуће ни бити у сукобу интереса, а и посланици Народне скупштине 

Републике Српске су имали сличне ставове. 

Комисија је указивала да је интенција Закона превентивно дјеловање, да је тачно да 

врло мали број одредби (првенствено члан 5.,  члан 6. и  члан 9. Закона), могу довести до 

сукоба, за шта је обзиром на кумулативност ставова и недореченост забрањених 

активности поступак сложен и неизвјестан, те да је нужно Закон прецизирати. 

Овим извјештајем су посланици и предложили да Комисија да Иницијативу (из 

искуства у рад) за измјене и допуне Закон, што је резултовало Нацртом, а до крај 

половине ове године и Приједлогом у скупштинској процедури, према плану Измјенама и 

допунама Закона. 

 

2. Питање рјешавања сукоба интереса по члану 18. Закона је врло значајно да се 

законодавац одреди да ли и у којим случајевима и на који начин се исти може ријешити, 

јер Закон апсолутно ничим не прописује исто. 

 

Потврда овоме је и пресуда Окружног суда којом је потврђен сукоб интереса изречен 

почетком 2010. године (потврђен априла 2012. године), а укинуто Рјешење у дијелу 

рјешавања сукоба интереса јер није прописан начин, те није ни могуће да орган наложи 

како да се исти ријеши. 

 

3. Даљи проблеми су везани за примјену Закона о заштити личних података, који јасно 

дефинише ко и под којим условима може исте обрађивати и под којим условима дати на 

увид јавности. 

Овај Закон прописује да се lex spetialis, тo јест другим Законом мора прописати 

доступност информација, а Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске то не прописује, на шта је Комисија кроз измјене и допуне јасно указала 
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јер је велики притисак јавности за давање истих, без иједног поднесеног захтјева сходно 

Закону о заштити личних податак, како би Комисија могла ући у процедуру. 

Казне за орган и одговорна лица су високе (прописане Законом)  и иду на терет буџета 

Републике Српске и лично. 

 

Непоштивање наведеног Закона обзиром на све реперкусије које производи, би било 

крајња неодговорност од свих актера који би то починили како од органа који проводи 

поступак тако и од органа којем се подноси извјештај као и јавности (Закон је прописао да 

и медији морају донети кодекс поводом примјене овог Закона). Такође, истичемо да 

Европска конвенција о заштити људских права и слобода, која је директно инкорпорирана 

у Уставе, директно повреду приватности третира на посебно опрезан и начин да се иста 

штити као највиши стандард људских права. 

4. Даљи приговори или нешто друго су се односили на саму Комисију, иако је иста 

формирана Законом као државни орган чије спорење није имала ни од којег државног 

органа. Напротив према члану 22. Закона о сукоба интереса у институцијама власти Босне 

и Херцеговине је прописана обавеза да ентитети и Брчко Дистрикт донесу своје законе, те 

је и сарадња Комисије и Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у овом дијелу 

изузетна. 

5. Приговори, то јест проблеми провођена рјешења по утврђеном сукобу интереса су 

везани за примјену члана 20. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске, а у вези са Изборним законом Босне и  Херцеговине, чланом 1.10., јер 

исти не прописује изрицање мјере забране кандидовања како нас је Централна изборна 

комисија Босне и Херцеговине, Одјел за додјелу и одузимање мандата, обавијестио, а о 

чему кроз измјене јасно наглашен и документован проблем, а и Народна скупштина 

Републике Српске ће бити кроз извјештај упозната са овим, јер је проблем настао кроз 

коначна рјешења о утврђивању сукоба интереса. 

6. У осталом дијелу потребно је да сви органи као то члан 16. тачка 3. Закона о 

спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске прописује пружање 

помоћи органу, на шта се у дописима Комисија увијек позива и што у многим случајевима 

није испоштовано. 

 

Други органи који се баве спречавањем корупције треба да имају врло тијесну 

сарадњу са Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске, као и узајамну помоћ. 
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7. Приједлози и механизми за побољшање рада и законске регулативе 

 

Приједлог да у органу један члан Комисије је недовољно као професионалац,  уколико 

нема буџетских услова да се формира стручна служба неопходна за провођење Закона до 

сада. 

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике 

Српске, због недостатка буџетских средстава није могла организовати службу, сем на 

начин да кроз „личне услуге“ како то Закон о спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске дозвољава, а што према опису чини садржај уговора о дјелу, 

ангажује одређен број лица сходно расположивим средствима што ја Комисија и чинила 

те на тај начин успјела одржати рад и функционисање на завидном нивоу, и поред свих 

наведених проблема, то јест иницијалним средствима на којим функционише све четири 

године и у простору од двије канцеларије.  

 

Сљедеће шеме управо приказује организацију и начин рада којег је Комисија сходно 

средствима и законским могућностима успјела организовати и имати према садашњем 

Закону завидне резултате у раду и бити значајан орган Републике Српске у дијелу послова 

који су му повјерени: 
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8. Закључак 

 

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике 

Српске (у даљем тексту: Комисија), формирана је на основу Закона о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 73/08, у даљем тексту: Закон). Функционери Комисије су именовани од стране 

Народне скупштине Републике Српске Одлуком број: 01-1925/08 од 03. децембра 2008. 

године, објављеној у Службеном гласнику Републике Српске број 117/08. 

Комисија је званично почела са радом 01. марта 2009. године.  

Од почетка рада до данас Комисија је запримила 423 иницијативе. 
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Комисија је утврдила укупно 11 сукоба интереса. Од почетка рада до данас 

донесено је укупно 19 закључака о покретању поступка, 77 рјешења, 63 мишљења, 110 

закључака. На 67 иницијатива Комисија је дала одговор. 

На одлуке Комисије је изјављено укупно 35 жалби, од чега је 27 одбијено. 

Поништено је укупно 7 одлука Комисије. 

Укупан број покренутих управних спорова пред Окружним судом Бања Лука по 

тужбама на одлуке другостепене комисије је 11. У 2 (два) случаја изјављена су ванредна 

правна средства пред Врховним судом Републике Српске. 

Комисији данас посједује базу података о лицима из члана 4. Закона у укупном 

броју за 4.337.  Укупан број функционера и чланова породице на републичком нивоу је 

455, а на локалном 3.882.  

Ефекат рада у ранијем периоду је довео до тога да је у 2010. години закључком 

Народне скупштине Републике Српске, након Годишњег извјештаја Комисије, утврђено да 

Комисија предложи Иницијативу за измјене и допуне Закона. 

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске је формирало радну 

групу у којој су учествовали представници свих нивоа везано за сукоб интереса: 

предсједница Комисије, члан Комисије за жалбе, потпредсједница  Народне скупштине 

Републике Српске, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске и представници 

Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, те коначан резултат је 

Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске. 

Комисија нема формирану службу због недостатка буџетских средстава, која су на 

нивоу иницијалних средстава. И поред тога резултати рада ове Комисије су на завидном 

нивоу. 

 

 

9. Приједлози за побољшање 

 

 

1. Бољи законски оквир 

2. Већа буџетска средства за рад, организацију и смјештај Комисије 

3. Помоћ других органа према Закону и сарадњи 

4. Утицати на ефикасност рада органа у поступку посебно одјељења окружног 

суда, јер су мандати ограничени временски тако да пресуде понекад не 

пропрате овај рок 
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5. Омогућити законска рјешења за доступност информација без да се крши 

било који законски пропис или нарушава приватност лица што би довело до 

нових тужби и губитка буџетских средстава 

6. Повећати законску могућност кажњавања кроз рјешења која даје Закон о 

прекршајима за новчану санкцију 

7. Ријешити питање провођења рјешења код надлежних органа 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Обренка Слијепчевић 

 

 

 

Доставити: 

1. Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Директору полиције, Јединица 

за стратешко планирање и аналитику, Трг Десанке Максимовић број 4, 78000 Бања Лука 

2. Комисији 

3. а/а 


