
1 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Трг јасеновачких жртава 4, Бања Лука, тел: 051/360-221, факс: 051/360-224 

www.sukobinteresa-rs.org, E-mail: kontakt@sukobinteresa-rs.org 

Број: 02-2827-С/13/14-18, О.С. 

Датум: 21.06.2014. године 

 

Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
на основу члана 15. и члана 16. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08),  члана 25. 
Правила о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске и начин контроле финансијских извјештаја 
(„Службени гласник Република Српска“, број: 31/09, 33/09 и 61/09), те члана 190. и 197. 
став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 
13/02, 87/07 и 50/10), поступајући по пријави XXX Градски одбор Требиње, на сједници 
одржаној дана 21.06.2014. године је донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Слободан Мрдић, одборник у Скупштини Града Требиње, налази се у сукобу интереса 

 

Образложење 

Републичкој комисији за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске (у даљем тексту: Комисија) је XXX Градски одбор Требиње, дана 11.12.2013. 
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године, поднио  пријаву за утврђивање постојања сукоба интереса Слободана Мрдића 
одборника у Скупштини Града Требиње. 

Исту пријаву Централна изборна комисија Босне и Херцеговине доставила је дана 
17.12.2013. године на надлежно поступање. 
У пријави се наводи: 
 „Да рођени брат именованог М. М. тренутно обавља функцију директора Јавне установе 
„Требињеспорт“-Требиње, на коју га је именовала Скупштина општине Требиње дана 
14.09.2011. године, одлуком број: 09-013-178-4/11. 
У складу са Статутом Града Требиње број: 08/05, 10/05, 13/05, 03/09, Скупштина Града 
Требиње поставља/разрјешава директоре јавних установа чији је оснивач Град, па тако и 
ЈУ „Требињеспорт“ Требиње. 
Према наводима из Иницијативе Скупштина општине Требиње изабрала је М. М. брата 
градског одборника Слободана Мрдића на мјесто директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње, 
чиме је именовани представник директно прекршио члан 2. Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске, јер је утицао на доношење одлуке о избору 
рођеног брата за директора Јавне установе чији је оснивач и финансијер Град Требиње и 
Скупштина Града Требиње, све обзиром на чињеницу да се поменута Јавна установа 
финансира из средстава буџета Града Требиње са износом који је већи од 100.000, 00 КМ 
годишње. 
Слободан Мрдић је обављао функцију одборника и у моменту избора његовог брата за 
директора јавне установе, те с тога не може непристрасно и објективно вршити своје 
дужности одборника Града Требиње, док је његов рођени брат М. М. директор јавне 
установе на коју га је именовало и коју финансира градско тијело у којем именовани врши 
функцију одборника и гласа за спорне одлуке“. 
 
На сједници одржаној дана 18.02.2014. године Комисија је разматрала наведену пријаву и 
исту оцјенила основаном, те је у складу са чланом 16. Закона донијела Одлуку о 
покретању поступка за утврђивање постојања сукоба интереса Слободана Мрдића, 
одборника у Скупштини Града Требиње. 

Истом одлуком од Слободана Мрдића, одборника у Скупштини Града Требиње, тражено 
је да се изјасни по поднешеној пријави, те по члану 3. став 4. Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број:73/08, у даљем тексту „Закона“). 

Дана 10.03.2014. године Слободан Мрдић, одборник у Скупштини Града Требиње, 
доставио је изјашњење у којем наводи: 

М. М. брат Слободана Мрдића, одборника у Скупштини Града Требиње именован је за 
директора Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње одлуком  СО Требиње број: 09-013-
178-4/11, дана 14.09.2011. године. Слободан Мрдић, одборник у Скупштини Града 
Требиње наводи да у том случају Комисија треба водити рачуна о примјени члана 21. 
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Закона, то јесте о застари вођења поступка покренутог одлуком од 18.02.2014. године а М. 
М. је именован за директора Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње дана 14.09.2011. 
године. 

Такође Слободан Мрдић, одборник у Скупштини Града Требиње наводи да по члану 4. 
Закона рођени брат није члан породице, те да се рођени брат по одредбама Закона не 
сматра чланом породице изабраног представника.  

Такође Слободан Мрдић, одборник у Скупштини Града Требиње се позвао на члан 6. став 
2. Закона образлажући да се у наведеној ситуацији ради о Јавној установи, а не о 
привредном друштву. 

Такође именовани се обзиром на наводе из пријаве позвао на члан 8. Закона, те је 
констатовао да није члан органа нити предсједник нити директор Јавне установе 
„Требињеспорт“ Требиње, те да законска одредба нити једним својим дјелом не оспорава 
могућност да брат изабраног представника буде директор Јавне установе. 

Овдје је свако битно нагласити да Комисија не спори наводе Слободана Мрдића, 
одборника у Скупштини Града Требиње, али Комисија је одлуком о покретању поступка 
за утврђивање сукоба интереса поред навода из Пријаве од именованог тражила да се 
изјасни по члану 3. став 4. Закона, на што је именовани констатовао: 

„неспорне су чињенице да су заслуге брата Слободана Мрдића, одборника у Скупштини 
Града Требиње толике да му није био, потребан утицај Слободана Мрдића, одборника у 
Скупштини Града Требиње, нити било чији други за избор на мјесто директора Јавне 
установе“ 

Дана 11.03.2014. године Слободан Мрдић, одборник у Скупштини Града Требиње, 
доставио је допуну изјашњења у којој наводи: 

 „СО Требиње у вријеме за избора директора Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње, 
бројала 31 одборника, од кога је 26 присуствовало гласању за избор директора Јавне 
установе „Требињеспорт“ Требиње, од чега је 22 гласало „за“, нико „против“ и 4 
„уздржана“ тако да мој глас није пресудно утицао на избор за директора Јавне установе 
„Требињеспорт“ Требиње. Напомињем да ни тада, а ни касније када су усвајани буџети 
Града Требиње нисам учествовао у расправи  око расподјеле средстава предвиђених за 
финансирање Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње (завршен цитат). 

Обзиром на достављена изјашњења Слободана Мрдића, одборника у Скупштини Града 
Требиње, Комисија је иста доставила на увид и изјашњење ХХХ Градском одбору 
Требиње, дана 20.03.2014. године., под бројем: 02-2827-С/13/14-5, О.С. О свему наведеном 
Републичка комисија је обавјестила Слободана Мрдића, одборника у Скупштини Града 
Требиње. 

У току даљег поступка Републичка комисија је службеним путем прикупила одговарајуће 
доказе и извршила увид у исте.  
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У вези тражених материјалних доказа Републичка комисија је добила следеће податке: 

Дана 02.04.2014. Скупштина Града Требиње доставила је следеће податке: 

• У односу на укупне приходе  ЈУ „Требињеспорт“ Требиње се мањим дјелом 
финансира из Буџета Града Требиње. 

• Записнике са сједница Скупштине Града Требиње  на којима се расправљало о 
различитим питањима која се тичу ЈУ „Требињеспорт“ Требиње: 

1. Записник са 17. сједнице Скупштине града Требиње, одржане 19.02.2014. године  
- Тачка 7. – појединачни програми рада јавних установа чији је оснивач Град 

Требиње. 
- Закључак  о прихватању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ 

Требиње за 2014. годину 
2. Записник са 15. сједнице Скупштине града Требиње, одржане 27.12.2013. године  

- Тачка 3. – приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Требиње за 2014. годину 
- Одлука о усвајању Буџета Града Требиње за 2014. годину 

3. Записник са 9. сједнице Скупштине града Требиње, одржане 29.07.2013. 
- Тачка 12 – Приједлог одлука о именовању вршилаца дужности чланова 

управних одбора јавних установа чији је оснивач Град Требиње 
- Одлука о именовању И. И. за вршиоца дужности члана управног одбора Јавне 

установе „Требињеспорт“ Требиње 
- Одлука о именовању З. К. за вршиоца дужности члана управног одбора Јавне 

установе „Требињеспорт“ Требиње 
- Одлука о именовању М. Ш. за вршиоца дужности члана управног одбора Јавне 

установе „Требињеспорт“ Требиње 
- Одлука о именовању М. С. за вршиоца дужности члана управног одбора Јавне 

установе „Требињеспорт“ Требиње 
4. Записник са 3. сједнице Скупштине града Требиње, одржане 28.12.2013. 

- Приједлог одлуке о усвајању Буџета Града Требиње за 2013. годину 
- Одлука о усвајању Буџета Града Требиње за 2013. Године 

У горе наведеним Записницима, одборник Скупштине Града Слободан Мрдић није 
учествовао у расправи по било којим питањима, али је учествовао у гласању по свим горе 
наведеним тачкама. 

У току даљег испитног поступка Комисија је дописом број: 02-2827-С/13/14-9, О.С. од 
одборника Скупштине Града Слободана Мрдића тражила да се изјасни по члану 3. став 4. 
Закона, однос зависности, те да достави доказ и очитовање о зависности (независности) у 
материјалном и другом погледу, те за исто достави материјалне доказе. 

Дана 09.04.2013. ХХХ  Градски одбор Требиње, доставио је изјашњење у којем наводи: 

„Изјашњење одборника Скупштине Града Требиње Слободана Мрдића (којег је Комисија 
навела у тексту горњем), не може се тумачити на начин како то износи Слободан Мрдић 
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одборник Скупштине Града Требиње. Прва чињеница је да се именовани гласао за 
именовање брата на функцију директора Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње. Друга 
чињеница је да је именовани од тада три пута гласао за усвајање Буџета општине/Града 
Требиње, којим одлукама је директо утицао на обезбјеђивање новчаних средстава јавној 
установи на чијем челу се налази његов брат М. М.“ 

Из горе наведеног разлога ХХХ  Градски одбор Требиње наводи да се не могу као 
релавантене узети тврдње одборника Скупштине Града Требиње Слободана Мрдића које 
проистичу из изашњења именованог: 

- Да је вођење поступка утврђивања сукоба интереса у застари, из разлога што је 
он својим гласањем посљедњи пут прекршио Закон гласајући за додјелу 
новчаног гранта установи гдје његов брат обавља функцију директора, што 
неспорно доказује да кршење Закона није престало његовим учествовањем у 
доношењу одлуке о именовању брата именованог за директора, те да постоји 
континуитет кршења Закона. 

- Рођени брат није члан породице у смислу члана 4. Закона али то није 
релевантно за тумачење смисла пријаве, јер је одборник Скупштине Града 
Требиње Слободан Мрдић својим гласањем дакле радњом директно утицао на 
доношење одлуке којом је остварена или може да буде остварена предност за 
организацију са којом он нема послове али има  и друге везе тачније „братске 
везе“. Ако би се члан 4. Закона тумачио онако како то наводи одборник 
Скупштине Града Требиње Слободан Мрдић онда би исти члан био у вези са 
чланом 2. Закона, чији је дух недвосмислено тај да спријечи остваривање било 
какве предности за наведена лица било да су чланови породице или лица са 
другим везама. Друга веза је крвно сродство, први степен по побочној линији у 
овом случају. Ако брат именованог у духу Закона није члан породице 
именованог, онда сигурно јесте у другој вези тачније у крвној вези што 
именовани и признаје као чињеницу. 

- Довођење члана 6. Закона под предметну тематику је ирелевантно из разлога 
што су чланом 6. Закона само додатно одређена и привредна друштва као облик 
организовања правног лица, али уз све остале случајеве повезаности правних и 
физичких лица. Не односи се закон само и искључиво на привредна друштва 
како је то одборник Скупштине Града Требиње Слободан Мрдић навео већ се 
исти односи на било који облик организовања правних лица, што се самим 
законским текстом и потврђује. 

- Изјава одборника Скупштине Града Требиње Слободана Мрдића у вези члана 8. 
Закона, чињеница је како је и именовано навео да не спада ни ти у једну 
категорију третираних лица тим чланом Закона. Међутим ХХХ  Градски одбор 
Требиње наводи да је одборник Скупштине Града Требиње Слободан Мрдић 
директно кршећи побројане чланове Закона крши и члан 9. тачка д) Закона, 
гласањем за одлуку о именовању свог брата, и константним гласањем „ЗА“ 
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приједлоге  Буџета Града Требиње, константно чинио забрањене активности јер 
је тиме довео у привилеговани положај одређена лица због поријекла личних, 
породичних веза у овом случају рођеног брата. 

- Допуна изјашњења одборника Скупштине Града Требиње Слободана Мрдића је 
ирелеванта и истом се наводе искључиво питања политичке и грађанске воље. 

Дана 14.04.2014. године одборник Скупштине Града Слободан Мрдић доставио је 
изјашњење по члану 3. став 4. Закона, у којем наводи: (исто изјашњење Комисија је 
доставила ХХХ  Градском одбору Требиње дана 15.04.2014. године на увид и изјашњење) 

- Између одборника Скупштине Града Слобода Мрдића и његовог брата не 
постоји било каква зависност, било у материјалном било у  ком другом смислу, 
то јесте потпуно су независни један од другом , и то у сваком погледу.  

- Однос зависности, какав подразумјева одредба члан 3. став 4. Закона, њеним 
правилним тумачењем, код неспорности да је одборник Скупштине општине 
јавни функционер, би постојала уколико би брачни друг тог одборника или 
члан његовог ужег породичног домаћинства, био запослен на радном мјесту у 
чији опис спада надлежност да контролише рад органа у којем је запослен тај 
одборник. Како именовани није са братом ни у каквом односу контроле, то међу 
њима материјалне зависности, нити било ког другог облика зависности нема.  
 

Дана 29.04.2013. ХХХ  Градски одбор Требиње, доставио је изјашњење у којем наводи: 

• М. М. је дана 14.09.2011. године именован за директора Јавне установе 
„Требињеспорт“ Требиње, а за коју одлуку је гласао и његов брат Слободан 
Мрдић. Као доказ наведеног ХХХ Градски одбор Требиње, доставио је фотокопију 
Одлуке број: 09-013-178-4/11 од 14.09.2011. године, напомињући да је чињеница 
гласања одборника Слободана Мрдића за именовање брата не наведену функцију 
неспорна, што је Комисија у тексту горњем и навела.  

• Одборник Слободам Мрдић је гласао за доношење Буџета општине/града 
Требиње, за 2012., 2013., 2014., годину, а које одлуке су објављене у Службеном 
гласнику општине/Града Требиње број: 02/12, 01/13 и 01/14 и то од дана 
15.02.2012., 03.01.2013., и 03.01.2014. године  

Такође дана 03.06.2014. године ХХХ  Градски одбор Требиње, доставио је изјашњење у 
којем поред свега горе наведеног доставља следеће податке: 

- Већину у Требињском парламенту чини 14 одборника, а за одлуку о усвајању 
буџета је и гласало 14. одборника, дакле буџет Града Требиње из кога се 
грантовски финансира и установа чијим новцем располаже брат одборника 
Слободана Мрдића не би био усвојен без гласа именованог. 

- Слободан Мрдић одборник Скупштине Града Требиње је запослио ћерку у ЈУ 
“Дом здравља“ Требиње 
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Такође Комисија се обратила Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње, дописом број: 02-
2827-С/13/14-13, О.С. од дана 25.04.2014. године којим тражи: 

доставу усвојеног годишњег извјештаја за 2013. годину те план Буџета за 2014. годину, те 
да се М. М., брат одборника Слободана Мрдића очитујете о радњама брата везано за 
гласање и утицај којим његов глас може бити пресудан за останак на позицији на којој се 
данас налази М. М., то јесте директор Јавне установе “Требињеспосрт“ Требиње. 

Такође Комисија је навела да је  потребно да за сва блиска запослена  лица повезана 
чланом 3. став 4. Закона уколико су запослена у Јавној установи Требињеспосрт“ Требиње 
наведете посао који раде да се  наведете врста сродничког и приватног односа. 

Посебно је потребно да се нагласе сви сродници и лица (позиције на којима су запослени) 
и све друге сроднике породице Мрдић, мислећи на сродство, тазбинско сродство. Као 
доказ наведеног Комисија је доставила податке са 
сајта http://trebinjelive.info/2014/02/17/trebinje и  http://w.w.wglassrpske.com/panorama . 

 Сходно члану 3. став 4. Закона и члану 2. Закона. Републичка комисија мора цијенити и 
имати податке за предње чланове Закона, као и за члан 9. Закона (забрањене активности) 
за доношење одлуке. 

Јавна установа  „Требињеспорт“ Требиње дана 21.05.2014. године доставила је тражене 
податке дописом број: 02-2827-С/13/14-15, О.С  којима наводи: 

- Чланом 4. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске брат се не сматра чланом породице изабраног представника, те радње 
одборника Скупштине Града Требиње на било који начин не могу везати за 
судбину опстанка М. М. на позицији на којој се налази. 

- Такође М. М. као директор Јавне установе  „Требињеспорт“ Требиње наводи да 
вршењем функције одборника Слободан Мрдић брат М. М., као таква лица нису 
интересно повезани, нити су лица која имају финансијски интерес, те да нису 
чланови породичног домаћинства један другом. 

- Такође М. М.  доставио је податак да нити једно блиско лице повезано чланом 
3. став 4. Закона није запослено у Јавној установи  „Требињеспорт“ Требиње, те 
да је ћерка именованог запослена у Федералном дијелу Сарајева 

- Такође М. М.  доставио је Извјештај о раду за 2013. годину који је усвојен на 
управном одбору, и усвојени план буџета за 2014. годину 

У свим досадашњим очитовањима и образложењима Републичка комисија је поступала 
сходно члану 3. став 4. Закона и сходно члану 2. Закона, а не сходно члану 4. Закона. 

 Из дописа и очитовања М. М. Републичка комисија је могла закључити да је именовани 
спомињао да се њему утврђује сукоб интереса што није тачно већ због радњи и 
привилеговања њега као повезаног лица са Слободаном Мрдићем одборником Скупштине 
Града Требиње и радњи које су у рјешењу наведене (утицао на доношење одлуке о избору 

http://trebinjelive.info/2014/02/17/trebinje
http://w.w.wglassrpske.com/panorama
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рођеног брата за директора Јавне установе, гласао за именовање брата на функцију 
директора Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње, три пута гласао за усвајање буџета 
општине /Града Требиње којим одлукама је директно утицао на обезбјеђивање новчаних 
средстава јавној установи чије је директор брат именованог). 

Обзиром да је одборник Скупштине Града Требиње Слободан Мрдић  гласао за доношење 
Буџета општине/Града Требиње, за 2012., 2013., 2014., годину, дакле у континуитету је 
својим гласањем то јесте радњом директно утицао на доношење одлуке којом је остварена 
или може да буде остварена предност за Јавне установу Требињеспосрт“ Требиње које је 
директор брат одборника Скупштине Града Требиње Слободана Мрдића. Овим радњама 
Слободан Мрдић је повриједио члан 3. став 4. Закона чиме је користио јавну функцију за 
добит лица које је са њим повезано, у овом случају брата по крвном сродству, из чега даље 
произилази 

 да је Слободан Мрдић, одборник Скупштине Града Требиње утицао на остваривање 
предности за лице које је са њим у крвном сродству чиме је директно повриједио члан 2. 
Закона који јасно прописује да приватни интерес изабраног представника укључује било 
какву предност за њега или његову породицу или друга лица у овом случају брата по 
крвном сродству. 

У прилогу извјештаја о раду за 2013. годину Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње, и 
запослених лица у истој није видљива повезаност лица а поготово сродност одборника 
Скупштине Града Требиње Слободана Мрдића са лицима са листе што је један од доказа 
да и у очитовању повезаног лица се није испоштовало тражено од Републичке комисије, а 
све везано за сазнања која је Републичка комисија доставила М. М. а све опет ради 
одлучивања сукоба интереса Слободану Мрдићу, одборнику Скупштине Града Требиње. 

Сходно децидно траженом и наглашеном шта су повезана лица те да се сукоб интереса 
може утврдити одборнику Скупштине Града Требиње Слободану Мрдићу, из саме листе 
се види да се директно избјегао дати податак којег је Републичка комисија тражила како 
би се видјело привилеговање одборника и свих сродника и запослених сродника које 
подносилац иницијативе наводи, а Републичка комисија по члану 125. став. 1 Закона о 
општем управном поступку дужна је  да прихвати. 

У току цијелог поступка Републичка комисија је врло одговорно сва акта и доказе  
тражила и цјенила сходно Закону. Од свих актера како од странке у поступку тако и од 
повезаних лица тражила очитовање и упознавање са истима те на основу достављених 
података сходно Законској обавези се очитовала зашто је ком доказу поклонила пажњу и 
вјеру као законитом. Разјаснила улоге странке и других лица и важност чињеница и доказа 
која су иста пружала а које је орган у рјешавању навео редосљедом како су и достављани . 

На крају коначном оцјеном свакога доказа појединачно те свих у односу на друге то јесте 
међусобно и свих у цјелини, а све сходно члану 197. став 2. Закона о општем управном 
поступку одлучено је као у диспозитиву рјешења. 
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Поука о правном средству: 

Против овог Рјешења незадовољна странка може у року од 15 дана од дана пријема овог 
Рјешења, поднијети жалбу Комисији за жалбе.  

Жалба се подноси путем ове Комисије, на адресу Републичка комисија за утврђивање 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Трг јасеновачких жртава бр. 4, 
78000 Бања Лука. 

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Обренка Слијепчевић 

Доставити: 

• Слободан Мрдић, одборник Скупштине града Требиње 
• ХХХ Требиње – градски одбор Требиње, н/р предсједника Л. П. 

• У спис предмета 

• а/а 

 


	- Већину у Требињском парламенту чини 14 одборника, а за одлуку о усвајању буџета је и гласало 14. одборника, дакле буџет Града Требиње из кога се грантовски финансира и установа чијим новцем располаже брат одборника Слободана Мрдића не би био усвојен...

