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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: 02-80-С/18-1, О.С. 

Датум: 09.02.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД 

Н/Р ОДБОРНИКА СНЕЖАНЕ ЂУРОВИЋ 

73 240 ВИШЕГРАД 

 

Предмет: Изјашњење о иницијативи за утврђивање сукоба интереса, тражи се 

 

Републичкој комисији за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике 

Српске (у даљем тексту: Комисија), достављена је дана 01.02.2018. анонимна иницијатива 

за утврђивање постојања сукоба интереса одборника Вишеграда, Снежане Ђуровића. 

У иницијативи се наводи да је на сједници скупштинске јединице локалне самоуправе 

одржане дана 11.07.2017. године, одборник СНСД-а Снежана Ђуровић изабрана одлуком 

скупштинске већине за в.д.директора ,,Дома здравља Вишеград“: 

,,На сједници скупштине јединице локалне самоуправе одржаној 11.07.2017. године, 

одборник СНСД-а госпођа Снежана Ђуровић је одликом скупштинске већине изабрана за 

в.д. директора ,,Дома здравља Вишеград“, што је директно у сукобу интереса са чланом 4. 

Став а) ,,одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе“, и чланом 5.став  (1) 

Изабрани представници, носиоци извршних функција и савјетници не могу, у вријеме док 
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врше јавну функцију и 3 мјесеца након престанка јавне функције,  бити чланови надзорног 

одбора или директори јавних предузећа. 

(3) Одредбе става 1. и 2. овог члана за изабране представнике, носиоце извршних 

функција и савјетнике у јединицама локалне самоуправе односе се само на јавна предузећа  

које је основала јединица локалне самоуправе у којој изабрани представник, носилац 

извршне функције или савјетник врши функцију. Чланом 6. став (1) Изабрани 

представници, носиоци извршних функција или савјетници не могу, у вријеме док врше 

јавне функције и 3 мјесеца након престанка јавне функције, бити чланови управних 

одбора, надзорних одбора или директори привредних друштава: 

б) која послују са органом власти Републике или јединице локалне самоуправе у вријеме 

док изабрани представници, носиоци извршних функција или савјетници врше јавне 

функције и ако је вриједност уговора или посла већа од 30.000 КМ.“ ( завршен цитат )  

 

На основу члана 16. став 1. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08, 52/14), Комисија 

је наведену иницијативу узела у рад, али ако дође до ситуацију покретање управног спора 

којим Суд је заузео став да орган не може бити странка у поступку , тог момента ће се 

зауставити поступак према одлуци Суда гдје Комисија на то улаже ванредно правна 

средства, на шта Комисија сматра да се лице треба легитимисати. 

Комисија сматра да подносилац јавне установе и јавна предузећа третира на исти начин 

што није тачно, јер члан 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске гласи: 

,,Неспојивост у односу на јавна предузећа 

(1) Изабрани представници, носиоци извршних функција и савјетници не могу, у вријеме 

док врше јавну функцију и 3 мјесеца након престанка јавне функције,  бити чланови 

надзорног одбора или директори јавних предузећа. 

(2) Забрана из става 1. овог члана односи се и на чланове породице изабраних 

представника, носиоца извршних функција и савјетника. 

(3) Одредбе става 1. и 2. овог члана за изабране представнике, носиоце извршних 

функција и савјетнике у јединицама локалне самоуправе односе се само на јавна предузећа  

које је основала јединица локалне самоуправе у којој изабрани представник, носилац 

извршне функције или савјетник врши функцију.“ 

а Јавне установе a priori нису третиране Законом о  спречавању сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске . 
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Суштина  захтјева подносиоца иницијативе да би се иста  узела у разматрање је нужна да 

садржи материјалне чињенице и доказе да је госпођа Снежана Ђуровић одборник 

Скупштине општине Вишеград и да је лично гласала за своје именовање. 

Ови материјални докази морају бити евидентирани у Записнику са сједнице на којој је 

именована или документованим другим техничким средством које је неопходно да 

доставите Комисији.  

Ове доказе посједује Предсједник Скопштине општине Вишеград и служба која му 

одговара за рад те је потребно да исти доставе горе наведене Записнике и доказе. 

У овом случају Комисија има овлаштења (за случај да је госпођа Снежана Ђуровић 

гласала за своје именовање) да утврди кршење принципа члана 3. став 1. Закона о 

спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, те поступање према 

забрањеним активностима члана 9. тачка д) Закона.  

У супротном у колико Комисији не доставите ове доказе, а у складу са  чланом 17. 

Правила о поступку пред Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске  (,, Службени гласник Републике Српске“ број 31/09, 

33/09, 61/09 и 13/15), потребно је да у року од 15 (петнаест) дана, од дана пријема овог 

дописа, Комисија сходно Закону о општем управном поступку ће бити овлаштена да 

Закључком обустави поступак. 

С поштовањем,  

 

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Обренка Слијепчевић 

Прилог:  

  1.Копија иницијативе број: 02-80-С/18 од 01.02.2018. године, 

 

Доставити: 

1. Скупштина општине Вишеград, н/р одборника Снежане Ђуровић, 73 240 

Вишеград; 

2. н/р предсједника Скупштине општине Вишеград; 

3. Предсједнику Клуба одборника СНСД-а Вишеград; 

4. Члановима Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса; 

5. На сајт Комисије; 

6. У спис предмета; 

7. а/а 


