
1. СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске
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дефинисан је појам сукоба интереса: “Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима  

изабрани представник, носилац извршне функције или савјетник има приватни интерес 

који је такав да може утицати, или изгледа да може утицати, на непристрасно и објективно 

вршење његове дужности. Приватни интерес изабраног представника, носиоца извршне 

функције или савјетника укључује било коју предност за њега или његову породицу и 

друга лица или организације са којима је он имао или има пословне, политичке и друге 

везе.” 

За утврђивање сукоба интереса и предузимања мјера за спречавање сукоба 

интереса надлежна је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске као независно тијело, коју именује Народна скупштина 

Републике Српске. Задатак Комисије
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 је да осигура одговорност и вјеродостојност 

изабраних представника, носилаца извршних функција и савјетника водећи рачуна о 

заштити интегритета функције, а не лица које врши ту функцију, да доноси упутства, 

правилнике и правила, те прописује обрасце и организацију регистра ради примјене овог 

закона, да доноси одлуке о томе да ли неко дјеловање или пропуст дјеловања представља 

кршење овог закона, да подноси извјештаје надлежном тужилаштву о сваком случају 

кршења овог закона које може имати обиљежје кривичног дјела, те да најмање једном 

годишње подноси извјештаје о свом раду Народној скупштине Републике и јавности. 

Од почетка рада, 01. марта 2009. године, до 31. децембра 2011. године, Комисија је 

запримила 386 иницијатива за утврђивање постојања сукоба интереса, од којих је у 11 

утврдила постојање сукоба интереса. Од почетка рада до данас Комисија је донијела 

укупно 19 закључака о покретању поступка и 77 рјешења, дала 63 мишљења и донијела 

укупно 110 закључака. На одлуке Комисије изјављено је укупно 35 жалби, од којих је 27 

одбијено и 7 поништено. Комисија посједује базу података за 4.337
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 лица из чл.4. Закона.  

Закључком Народне скупштине Републике Српске у 2010. години утврђено је да 

Комисија треба да предложи Иницијативу за измјене и допуну Закона, а као коначан 

резултат је Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о спречавању сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске. Према Нацрту Закона многе предложене одредбе су 

јасније дефинисане, предложени су нови институти и нови функционери који би могли 

починити сукоб интереса, прецизиране су одредбе које би јасније довеле до санкције. 

Такође, дат је приједлог за прецизније ефикасније прекршајне санкције кроз приједлог 

издавања налога за изрицање новчане казне, као и могућност подоношења надлежном 

суду за исте. 

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.  

                                                           
1 Службени гласник Републике Српске, број 73/08 
2 Надлежности Комисије су прописани у чл. 15, Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 

Српске. 
3 од којих је на републичком нивоу 455 и локалном 3.882. 



Досљедним спровођењем Закона ствара се и одржава повјерења грађана у савјесно 

и одговорно вршење јавних функција. 

Стратешки циљеви у борби против корупције за период 2012-2015. године: 

 Елиминисање услова који доводе до могућности за корупцију. 

 

- Усклађен законски оквир са међународним стандардима и препорукама 

међународних организација, а посебно у односу на јачање надлежности и 

независности Комисије; 

- Омогућити законска рјешења за доступност информација без да се крши било који 

законски пропис или нарушава приватност лица;  

- Провођење и праћење нових прописа о неспојивости обављања јавних функција са 

профитабилном дјелатношћу, о извјештавању о финансијском стању одређених 

категорија лица, о примању поклона и о рјешавању сукоба интереса, заједно са 

одредбама о ефикасним централним надзорним механизмом и сразмјерним, 

озбиљним санкцијама одвраћања. 

- Увођење законске обавезе пријаве кривичних дјела корупције за све јавне 

функционере; 

- Законски регулисати контролу тачности информација достављених у 

финансијским извјештајима и обавезу других релевантних тијела да помогну 

Комисији у откривању нетачних информација (Венецијанска комисија) 

- Побољшати ефикасност рада органа у поступку, посебно одјељења окружног суда, 

(мандати су ограничени временски тако да пресуде понекад не пропрате овај рок); 
 

 Јачање интегритета и механизама унутрашње контроле у циљу сузбијања 

корупције 
 

- Побољшати административни и стручни капацитет Комисије, планирањем већих 

буџетских средстава за рад, организацију и смјештај Комисије; 

- Побољшати међуинституционалну сарадњу, обезбједити и прецизно разрадити 

учешће других надлежних органа (посебно пореских органа, тужилаштва и 

других) у њиховом провођењу, те обезбједити координацију између Комисије и 

других тијела за провођење закона; (Агенција за јавне набавке); 

- Повећати законску могућност кажњавања кроз рјешења која даје Закон о 

прекршајима за новчану санкцију, те различито одредити санкције за званичнике 

из различитих нивоа власти, уважавајући степен њихове одговорности, 

могућности злоупотребе и друге релевантне факторе; 

- Обезбиједити поштивање постојећих етичких начела;   
- Све изјаве о имовини, приходима и интересима учинити јавним (доступним на 

Интернету) с циљем превенције и раног откривања сукоба интереса и неоснованог 

богаћења; 

- У Закон увести адекватне санкције за давање нетачних података о имовини јавних 

функционера и блиских сродника; (GRECO)  

- Увођење листе поклона, које су примили јавни функционери и дужност 

просљеђивање тих листа надлежном органу, те објављивање листе примљених 

поклона јавних функционера у облику јавног годишњег каталога; 

- Досљедно изрицати безбједносну мјеру забране обављања позива због кривичних 

дјела корупције, правоснажно осуђеним јавним функционерима. 



- Досљедно проводити забрану учествовања јавних функционера у органима 

вођења, управљања и надзора у привредним друштвима, осим ако то учествовање 

није неопходно ради заступања јавног интереса. 

- Ријешити питања провођења рјешења код надлежних органа. 

- Усвојити кодексе понашања за лица запослена у свим јавним институцијама, 

установама и јавним предузећима, са посебно обрађеним етичким и 

антикорупционим принципима; 

- Успоставити етичке комисије унутар органа власти и других јавних органа које би 

пратиле извршавање обавеза из домена етике и сукоба интереса; 
 

 Афирмација приступа »нулте толеранције« на корупцију. 
 

- Процијенити проблеме који настају и тестирати ниво знања јавних функционера и 

осталих запослених на подручјима идентификованих слабости, са сврхом да се 

утврди познавање система, како би било могуће систем даље развијати и 

побољшавати, као и повећати ниво знања запослених; 

- Увођење обавезне специјализоване едукације јавних функционера и осталих 

запослених, како би се изградила етичка компетентност. Потребна је и додатна 

едукација из области етике, финанцијског управљања, унутрашњег мониторинга и 

контроле, јавне набаве те заштите оштећених и пријавитеља коруптивних дјела; 

- Доношење планова едукације.  
 

 Јавна информисаност 
 

- У циљу јачања интегритета јавних функционера и  превенције корупције, појачати 

ниво информисаности о постављеним забранама за јавне функционере, и односу 

између забрана с једне, и кривичних дјела с друге стране. 
 
 
 


