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* * *

Прва озбиљна суочавања са сукобом ин-
тереса и тражења ефикасних мера за спре-
чавање сукоба интереса догодила су се као 
последица буржоаских револуција у земљама 
Европе током XIX века, а у Енглеској и САД 
и раније. У тим тзв. „старим демократијама“ 
одредбе о спречавању сукоба интереса инкор-
порисане су у највише правне акте а државе 
су разрадиле ефикасне превентивне и репре-
сивне мере за спречавање сукоба интереса.

У модерној српској држави, одређене од-
редбе о спречавању сукоба интереса садр-
жане су у уставима Краљевине Србије из 
1888. (Радикалски устав) и из 1903. године, 
који (на готово идентичан начин) прописују 
забрану члановима краљевског дома да буду 
министри или забрану полицијским чинов-
ницима да се кандидују за народне послани-
ке, као и ограничења осталим чиновницима 
у погледу кандидовања за јавну функцију 
народног посланика. Радикалски устав у па-
раграфу 99. прописује да „чиновници и сви 
који се иначе налазе у државној служби, ако 
би били изабрани за народне посланике и 
тога се мандата примили, губе свој положај“, 
док Устав из 1903. ову забрану проширује 
и на председнике општина (што ће се као 
озбиљно правно питање у Србији поставити 
сто седам година касније).

За феномен сукоба интереса и активности 
на његовом спречавању посебно је значајан 
Видовдански устав КСХС из 1921, који (по 
угледу на Устав IV Републике у Француској), 
осим побројаних ограничења при вршењу 
јавних функција додаје и нова: „Народни 
посланици не могу бити у исто време др-
жавни лиферанти или државни предузима-
чи“ (чл. 72. ст. 2); „Полициски, финансиски 
и шумарски чиновници као и чиновници 
Аграрне Реформе, не могу се кандидовати, 
осим ако су то престали бити годину дана 

Уопште узев, јавни интерес друштва је 
обезбеђивање владавине права и заштита 
и унапређење слобода и права грађана. Са 
друге стране, приватни интерес је свака ма-
теријална корист или друга погодност коју 
једно лице може да стекне за себе или за 
себи повезана лица. Јавни интерес и при-
ватни интерес државних делатника често 
су супротстављени, а циљ сваке државе је 
да пружи ефикасну заштиту јавном инте-
ресу. Антагонизам између јавног и приват-
ног интереса јавних функционера огледа се 
у ситуацији познатој као сукоб интереса 
(conflict of interest).

Најједноставније речено, сукоб интере-
са је ситуација у којој је, при вршењу јавне 
функције, утицај приватног интереса функ-
ционера на његов рад и одлучивање такав 
(или може бити такав) да је тиме угрожен 
јавни интерес. Сукоб интереса је, тако пос-
матрано, могућност (неостварена или оства-
рена) јавног функционера да оствари свој 
приватни интерес на штету јавног.

Спречавање сукоба интереса
– услов владавине права

ДЕЈАН А. МИЛИЋ
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
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спречавање сукоба интереса биле 
готово рудиментарне.

Ни уставописци Устава Србије 
из 1990. године нису се много ба-
вили уставним регулисањем заб-
ране сукоба интереса. У овом нај-
вишем правном акту Републике, 
једине норме које се тичу сукоба 
интереса су одредба чл. 86. ст. 7. 
која прописује да председник Ре-
публике не може обављати другу 
јавну функцију или професио-
налну делатност, те одредбе чл. 
100, односно 105. Устава, које 
прописују да судија (јавни ту-

жилац) не може вршити службу или посао 
који су законом утврђени као неспојиви са 
судијском (јавнотужилачком) функцијом. 
Са друге стране, за уређење материје суко-
ба интереса крајње дискутабилна је одредба 
чл. 91. став 2. Устава, која прописује да ако 
су председник и потпредседници Владе или 
министри изабрани из реда народних посла-
ника, задржавају мандат народних послани-
ка2.

* * *

Први озбиљан напор да се сукоб интере-
са уреди и санкционише учињен је тек 2004. 
године доношењем Закона о спречавању су-
коба интереса при вршењу јавних функција 
(„Службени гласник РС“, број 43/04), на ос-
нову којег је формиран Републички одбор за 
решавање о сукобу интереса као самосталан 
и независан орган (чл. 3. Закона) ради реша-
вања о сукобу интереса јавних функционера.

Овим законом сукоб интереса дефинисан 
је као ситуација у којој функционер има при-
ватни интерес који утиче или може утицати 
на вршење његове јавне функције. (чл. 1. ст. 
2. Закона). Јавном функционеру је прописа-
на обавеза да јавну функцију врши тако да 
јавни интерес не подреди приватном, нити 
међу њима изазове сукоб (чл. 1. ст. 1). Закон 
је дефинисао јавну функцију као функцију 
коју лице – функционер, врши на основу 
избора, постављења и именовања у орга-

2  Овом нормом у бити је повређен и принцип поделе 
власти који је прокламован у Уставу из 1990.

пре расписа избора“ (чл. 73. ст. 1)1; „Остали 
чиновници, који врше јавну власт, не могу 
се кандидовати у изборном округу своје те-
риторијалне надлежности“ (чл. 73. ст. 2); 
„Чиновници који буду изабрани за народне 
посланике, стављају се на расположење за 
време трајања мандата“ (чл. 73. ст. 3).

У другој половини XIX века политичка ис-
торија Србије бележи и један пример личног 
доприноса спречавању сукоба интереса. На-
име, вођа Либералне странке, дипломата и 
државник Јован Ристић, приликом избора 
за председника Владе 1878. замрзао је своју 
функцију председника странке до краја ман-
дата. Сличне примере у потоњим годинама 
готово до наших дана политичка историја 
Србије не памти, али свакако памти лифе-
рантске афере људи који су захваљујући 
томе што су били „повезана лица“ с мини-
стрима или краљевским домом пустошили 
буџет Србије (у XIX веку Србију су потресале 
афере трговачке породице Бабадудић, као 
и генерала Алимпића, а у XX веку, међу ос-
талим, чувена „шећерна афера“ Пашићевог 
сина Радомира Пашића).

Епоха социјалистичке Југославије, обе-
лежена демократским јединством власти, 
као моделом устројства државне власти, и 
социјалистичком „непогрешивошћу“ при 
избору јавних функционера, није остављала 
простора за сумњу у постојање сукоба инте-
реса при вршењу јавних функција, па су од-
редбе Устава и закона које су се односиле на 

1  Одредба чл. 73. ст. 1. Видовданског устава је одред-
ба о спречавању пантофлаже (прим. ДМ).
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ресно погодовао себи или другом (ст. 1). Та-
кође му је забрањено да: 1. стекне ново или 
оствари постојеће право за себе или другог, 
ако тиме крши једнакост грађана пред зако-
ном; 2. злоупотреби посебна права која му 
припадају ради вршења јавне функције; 3. 
прими, тражи или прихвати неку вредност 
или услугу ради гласања о било чему или 
ради утицања на одлуку неког органа, тела 
или појединца; 4. обећа запослење или неко 
друго право у замену за поклон, обећање 
поклона или неку другу корист или по-
годност; 5. утиче на добијање послова или 
јавних набавки; 6. прими накнаду од стра-
не државе или међународне организације, 
изузев накнаде путних и других трошкова 
везаних за учешће на међународним ску-
повима сходно одлуци надлежног органа; 
7. користи ради стицања своје или туђе ко-
ристи или наношења штете другом, знања и 
обавештења до којих је дошао у вршењу јав-
не функције, ако она нису доступна јавно-
сти; 8. ограничава, ради стицања своје или 
туђе користи или наношења штете другом, 
приступ јавности знањима и обавештењи-
ма која су од јавног значаја а нису законом, 
другим прописом или одлуком надлежног 
органа донесеном на основу закона прогла-
шени државном, војном или службеном тај-
ном; 9. неоправдано или недозвољено пра-
ви разлику или неједнако поступа према 
лицу или групи с обзиром на њихово лично 
или стечено својство, укључујући али се не 
ограничавајући на политичку припадност 
(ст. 2).

Законом је регулисан и пренос управљач-
ких права у привредним субјектима (чл. 8), 
као и ограничења у погледу вршења функ-
ција у јавним предузећима, установама и 
осталим привредним субјектима (чл. 9), уз 
изузетке који се односе на народне послани-
ке, посланике и одборнике (чл. 10). Такође, 
прописана је обавеза функционера да оба-
вести Републички одбор као и орган који га 
је изабрао, именовао или поставио на јавну 
функцију о постојању сукоба интереса (чл. 
7), те обавеза обавештавања о утицају на не-
пристрасност функционера при вршењу јав-
не функције (чл. 11).

не Републике Србије, аутономне покрајине, 
општине, града и града Београда и у органе 
јавних предузећа чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина, општина, град 
и град Београд (чл. 2. ст. 1), док је остављена 
могућност да се сукоб интереса функционе-
ра именованих у органе установа и других 
организација чији је оснивач Република Ср-
бија, аутономна покрајина, општина, град и 
град Београд уреди посебним законима (чл. 
2. ст. 3). Према одредби чл. 4. ст. 1. Закона, 
функционер не сме бити ни у каквом односу 
зависности према лицима која би могла ути-
цати на његову непристрасност у обављању 
јавне функције, нити користити јавну функ-
цију за стицање било какве користи или по-
годности за себе или повезано лице. Пове-
заним лицима у смислу закона сматрају се 
брачни или ванбрачни друг функционера, 
крвни сродник у правој линији, у побочној 
линији закључно са другим степеном срод-
ства, усвојилац и усвојеник, тазбински сро-
дник закључно са првим степеном сродства 
и свако друго правно или физичко лице које 
се, према другим основама и околностима, 
може оправдано сматрати интересно повеза-
ним с функционером (чл. 4. ст. 3). Функци-
онеру је дата могућност да прихвати и другу 
јавну функцију само уз сагласност органа 
који га је изабрао, поставио или именовао 
на јавну функцију, ако се то не противи за-
бранама из тог или других закона (чл. 5. ст. 
1). Функционер не сме вршити послове са-
ветовања правних и физичких лица, а изу-
зетак су народни посланици, посланици и 
одборници (ст. 2), али може да се бави науч-
ном, наставном и културном делатношћу и 
да стиче приходе од ауторских, патентних и 
сличних права интелектуалне својине (ст. 3).

Закон о спречавању сукоба интереса при 
вршењу јавних функција прописивао је и 
радње које су забрањене функционеру док 
врши јавну функцију. Према одредби чл. 6. 
тог закона, функционеру је забрањено да 
јавну функцију користи да би утицањем на 
одлуку законодавне, извршне или судске 
власти остварио корист себи или другом, 
стекао неко право или погодност, закључио 
правни посао или на било који начин инте-
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вљивања препоруке за разрешење, оним 
функционерима које је на јавну функ-
цију изабрао орган непосредно изабран 
од грађана;

– мера јавног објављивања одлуке о 
постојању повреде закона изрицана је 
функционеру који је изабран непосред-
но од грађана (чл. 28);

– као најстрожа мера предвиђена је мера 
разрешења са дужности односно прес-
танка радног односа, која је предвиђена 
у случају утврђивања повреде закона од 
стране члана Републичког одбора, се-
кретара Службе или запослених у Служ-
би.

Закон о спречавању сукоба интереса при 
вршењу јавних функција није садржао нор-
ме о прекршајној одговорности јавних функ-
ционера нити је Републички одбор за реша-
вање о сукобу интереса имао овлашћења да 
надлежним прекршајним судовима подноси 
захтеве за покретање прекршајних поступака.

* * *

Устав Републике Србије из 2006. године, 
својим чланом 6, на експлицитан начин де-
финише појам сукоба интереса. Овим чла-
ном прописано је да нико не може вршити 
државну или јавну функцију која је у сукобу 
са његовим другим функцијама, послови-
ма или приватним интересима (ст. 1), док 
се постојање сукоба интереса и одговорност 
при његовом решавању одређују Уставом 

Законом није била предвиђена обавеза 
функционера да пре ступања на другу јавну 
функцију или започињања обављања дру-
гог посла или делатности добије сагласност 
и Републичког одбора, већ је тај орган нак-
надно утврђивао сукоб интереса. За санкци-
онисање утврђених повреда Закона о спре-
чавању сукоба интереса при вршењу јавних 
функција или других закона који регулишу 
сукоб интереса при вршењу јавних функција 
Републичком одбору на располагање су дате 
релативно скромне мере, које стога нису 
могле бити до краја делтоворне.

Пошто би у поступку пред Републичким 
одбором била утврђена повреда закона у 
вези са постојањем сукоба интереса, могле 
су бити примењене следеће мере:

– мера нејавног упозорења, која се изри-
цала функционеру због повреде зако-
на која није утицала на вршење јавне 
функције, односно због кашњења са из-
вршењем обавезе предвиђене законом, 
у ком случају му је остављан рок да оба-
везу изврши (чл. 26);

– мера јавног објављивања препоруке за 
разрешење изрицана је функционеру 
коме је претходно изречена мера неја-
вног упозорења, уколико не изврши 
обавезу у року који му је остављен, од-
носно ако функционер противно закону 
правно или фактички врши управљачка 
права у привредном субјекту или мимо 
закона врши функције у јавним преду-
зећима, установама, предузећима или 
другим правним лици-
ма са учешћем државног 
капитала или осталим 
привредним субјекти-
ма, ако после изреченог 
нејавног упозорења по-
ново повреди закон или 
ако неком другом по-
вредом закона утиче на 
вршење јавне функције 
(чл. 27);

– мера јавног објављи-
вања препоруке функ-
ционеру да поднесе ос-
тавку изрицана је ако 
постоје услови за изри-
цање мере јавног обја-
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сукоба интереса, како једним општим за-
коном, тако и појединим нормама у зако-
нима који су регулисали поједине сегменте 
државне управе, територијалне аутономије 
и локалне самоуправе, те јавних установа, 
предузећа и јавних служби.

* * *

Законом о Агенцији за борбу против ко-
рупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 
53/10 и 66/11-УС), који је донет 2008. годи-
не (примењује се од 1.1.2010, са изменама од 
6.8.2010. и 7.11.2011.) на целовит начин је 
уређена материја сукоба интереса. Овај за-
кон, унеколико другачије од Закона о спре-
чавању сукоба интереса при вршењу јавних 
функција, чланом 2. дефинише значења 
основних појмова. Тако је „функционер“ 
свако изабрано, постављено или именовано 
лице у органе Републике Србије, аутоном-
не покрајине, јединице локалне самоупра-
ве и органе јавних предузећа и привредних 
друштава, установа и других организација 
чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина, јединица локалне самоуправе 
и друго лице које бира Народна скупштина; 
„јавна функција“ је функција у органима 
Републике Србије, аутономне покрајине, је-
динице локалне самоуправе, органима јав-
них предузећа и привредних друштава, уста-
нова и других организација, чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина, је-
диница локалне самоуправе, као и функција 
других лица које бира Народна скупштина, 
а подразумева овлашћења руковођења, од-
лучивања, односно доношења општих или 
појединачних аката; „приватни интерес“ 
је било каква корист или погодност за функ-
ционера или повезано лице; „повезано 
лице“ је супружник или ванбрачни партнер 
функционера, крвни сродник функционера 
у правој линији, односно у побочној линији 
закључно са другим степеном сродства, ус-
војитељ или усвојеник функционера, као и 
свако друго правно или физичко лице које се 
према другим основама и околностима може 
оправдано сматрати интересно повезаним са 
функционером; док је „сукоб интереса“ 
ситуација у којој функционер има приватни 
интерес који утиче, може да утиче или изгле-

и законом (ст. 2). Устав садржи и одредбе 
о спречавању сукоба интереса у појединим 
гранама државне власти.

Тако чл. 102. ст. 3. Устава прописује да 
народни посланик не може бити посланик 
у скупштини аутономне покрајине, нити 
функционер у органима извршне власти и 
правосуђа, нити може обављати друге функ-
ције, послове и дужности за које је законом 
утврђено да представљају сукоб интереса. 
Чланом 115. Устава прописана је забрана 
председнику Републике да обавља било коју 
другу јавну функцију или професионалну 
делатност, док чл. 126. говори о неспојиво-
сти функција чланова Владе. Према одредби 
тог члана Устава, члан Владе не може бити 
народни посланик у Народној скупштини, 
посланик у скупштини аутономне покрајине 
и одборник у скупштини јединице локалне 
самоуправе, нити члан извршног већа ауто-
номне покрајине или извршног органа једи-
нице локалне самоуправе (ст. 1), док је у ста-
ву 2. прописано да се законом уређује које 
су друге функције, послови или приватни 
интереси у сукобу са положајем члана Вла-
де. Неспојивост судијске функције уређена 
је одредбама чл. 152. Устава, којима је про-
писано да је забрањено политичко деловање 
судија (ст. 1), те да се законом уређује које 
су друге функције, послови или приватни 
интереси неспојиви са судијском функцијом 
(ст. 2), док је одредбом чл. 153. ст. 5. уведена 
забрана председницима судова да буду из-
борни чланови Високог савета судства. Не-
спојивост тужилачке функције регулисана 
је одредбама чл. 163. Устава, које прописују 
забрану политичког деловања јавних тужи-
лаца и заменика јавних тужилаца (ст. 1), и 
одређују да се законом уређује које су друге 
функције, послови или приватни интереси 
неспојиви са тужилачком функцијом (ст. 2). 
Сукоб интереса судија Уставног суда уређен 
је одредбом чл. 173. ст. 1. Устава, која пропи-
сује да судија Уставног суда не може врши-
ти другу јавну или професионалну функцију 
нити посао, изузев професуре на правном 
факултету у Републици Србији, у складу са 
законом.

Побројане уставне одредбе о спречавању 
сукоба интереса дале су солидну основу за 
подробније законско регулисање материје 
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као и правила поступања Агенције у таквим 
случајевима (чл. 28), одредбе које се односе 
на вршење функције у политичкој странци 
односно политичком субјекту од стране јав-
них функционера, забрану функционерима 
да користе јавне ресурсе и скупове на којима 
учествује и сусрете које има у својству функ-
ционера, за промоцију политичких страна-
ка, односно политичких субјеката, осим у 
случајевима заштите безбедности функцио-
нера, те обавезу да увек недвосмислено пре-
дочи саговорницима и јавности да ли изно-
си став органа у којем врши јавну функцију 
или став политичке странке, односно поли-
тичког субјекта (осим за функционере не-
посредно изабране од грађана) (чл. 29), од-
редбе о ограничењима, условима и поступку 
за обављање другог посла или делатности 
(чл. 30), одредбе о обавезама функционера 
код обављања другог посла или делатности 
у време ступања на јавну функцију (чл. 31), 

одредбе о обавези функционера 
да пријави и поступку пријављи-
вања сукоба интереса или сумње 
у постојање сукоба интереса (чл. 
32), одредбе о забрани оснивања 
привредног друштва или јавне 
службе, те о забрани функције 
управљања, надзора или засту-
пања приватног капитала у при-
вредном друштву, приватној ус-
танови или другом приватном 
правном лицу, за време вршења 
јавне функције која захтева стал-
ни рад (чл. 33), одредбе о усло-
вима и огранчењима за чланство 
јавних функционера у удружењу 
и органима удружења (чл. 34), 
одредбе које регулишу пренос 
управљачких права за време вр-
шења јавне функције (чл 35), 

одредбе које се односе на обавезу обавешта-
вања Агенције у поступку јавне набавке (чл. 
36), одредбе о пријављивању недозвољеног 
утицаја на функционера (чл. 37), као и од-
редбе којима је регулисана забрана засни-
вања радног односа или пословне сарадње 
по престанку јавне функције – пантофлажа3 
(чл. 38).

3  Реч француског порекла, слободно преведена као 
ситуација у којој функционер након престанка јав-

да као да утиче на поступање функционера 
у вршењу јавне функције односно службене 
дужности, на начин који угрожава јавни ин-
терес. Одредбе о спречавању сукоба интере-
са прописане су у III глави Закона, који носи 
назив „Сукоб интереса“, у члановима 27. до 
38. Закона.

Чланом 27. Закона о Агенцији који садр-
жи опште норме о спречавању сукоба инте-
реса прописано је да је функционер дужан 
да јавну функцију врши тако да јавни инте-
рес не подреди приватном (ст. 1), да је ду-
жан да се придржава прописа који уређују 
његова права и обавезе и да ствара и одржа-
ва поверење грађана у савесно и одговорно 
вршење јавне функције (ст. 2), да је дужан да 
избегава стварање односа зависности према 
лицу које би могло да утиче на његову не-
пристрасност у вршењу јавне функције, а у 
случају да не може да избегне такав однос 
или такав однос већ постоји, да учини све 

што је потребно ради заштите јавног интере-
са (ст. 3) и да функционер не сме да користи 
јавну функцију за стицање било какве ко-
ристи или погодности за себе или повезано 
лице (ст. 4). У овој глави налазе се и одред-
бе које се тичу забране вршења друге јавне 
функције, изузетака од забране и правила 
поступања јавног функционера који намера-
ва да врши другу јавну функцију у случајеви-
ма изузетног вршења више јавних функција, 
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За утврђење повреде закона води се 
поступак пред Агенцијом за борбу против 
корупције, а у случају утврђивања повреде 
предвиђене су следеће мере:

– мера упозорења;
– мера јавног објављивања препоруке за 

разрешење;
– мера јавног објављивања одлуке о по-

вреди закона (изриче се функционеру 
изабраном непосредно од грађана или 
коме је престала јавна функција).

Најстрожа мера коју Закон о Агенцији 
прописује је мера констатовања престанка 
функције по сили закона за јавне функци-
онере који функцију врше супротно одред-
бама Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције5.

Закон предвиђа и чвршће норме у вези 
са извршавањем мера. Тако, „ако је функ-
ционеру изречена мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење, Агенција подноси 
иницијативу за разрешење функционера ор-
гану који га је изабрао, поставио или имено-
вао. Надлежни орган је дужан да обавести 
Агенцију о мерама предузетим поводом из-
речене мере јавног објављивања препоруке 
за разрешење, односно иницијативе, у року 
од 60 дана од дана објављивања мере“ (чл. 
51. ст. 4), а „Када утврди да је функционер 
прекршио одредбе закона, Агенција оба-
вештава надлежни орган ради покретања 
дисциплинског, прекршајног и кривичног 
поступка, у складу са законом“ (чл. 57. ст. 
1), „Одлуке Агенције не могу да прејудици-
рају кривичну и материјалну одговорност 
функционера“ (ст. 2), „Органи из става 1. 
овог члана дужни су да, у року од 90 дана, 
по пријему обавештења упознају Агенцију о 
предузетим мерама.“ Закон такође садржи 
и казнене одредбе садржане у чл. 73 – 76, 
од којих се девет квалификација односи на 
прекршајну одговорност у вези са регули-
сањем материје сукоба интереса.

5  Функционеру који је изабран, постављен или име-
нован на другу јавну функцију, супротно одредбама 
овог закона, каснија функција престаје по сили за-
кона (чл. 28. ст. 7).

Тако конципиран Закон о Агенцији дао 
је одређена нова решења у регулисању суко-
ба интереса. Најпре, проширен је круг лица 
која долазе у ред јавних функционера у сми-
слу овог закона. Такође, сам појам сукоба 
интереса тумачи се веома екстентензивно. 
Сукоб интереса више није само ситуација 
у којој функционер има (или може имати) 
приватни интерес који би претегао на ште-
ту јавног интереса, него и ситуација у којој 
изгледа као да функционер има такав сукоб 
интереса. Очигледна је, дакле, интенција не 
само да се сукоб интереса спречи, него да се 
јавном функционеру, путем одлучивања о 
неспојивим функцијама и пословима (које 
се налазе у међусобном односу зависности, 
надзора или контроле) одузме и прилика да 
доспе у сукоб интереса. Друга решења тичу 
се, пре свега, обавезе јавног функционера да 
на прописан начин затражи сагласност при-
ликом ступања на другу јавну функцију4, од-
носно, приликом вршења другог посла или 
делатности уз јавну функцију, обавезе функ-
ционера у вези са чланством у удружењи-
ма и органима удружења, обавезе везане 
за пренос управљачких права, обавезе оба-
вештавања о учешћу предузећа чији је вла-
сник (или власник дела) јавни функционер 
у поступцима јавне набавке, као и забрана 
пантофлаже.

не функције знања и информације које је прикупио 
током вршења јавне функције користи ради оства-
рења приватног интереса.

4  Одредбом чл. 28 ст. 3. Закона о Агенцији за бор-
бу против корупције („Службени гласник РС“, број 
97/08) било је прописано да је пре прихватања дру-
ге јавне функције, односно кандидовања за другу 
јавну функцију, функционер који намерава да више 
функција врши истовремено, дужан да затражи са-
гласност Агенције. Уз захтев, функционер доставља 
и прибављено позитивно мишљење органа који га 
је изабрао, поставио или именовао на јавну функ-
цију, док је након измена Закона од 6.8.2010. годи-
не („Службени гласник РС“, број 53/10), одредбом 
става 4. овог члана прописано да је функционер 
који је изабран, постављен или именован на другу 
јавну функцију и који намерава да више функција 
врши истовремено, дужан  да у року од три дана од 
дана избора, постављења или именовања затражи 
сагласност Агенције. Уз захтев, функционер дос-
тавља и прибављено позитивно мишљење органа 
који га је изабрао, поставио или именовао на јавну 
функцију, а функционер који је изабран на јавну 
функцију непосредно од грађана доставља пози-
тивно мишљење надлежног радног тела органа у 
коме је функционер.
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решење, а у 16 случајева изречена је мера 
објављивања одлуке о повреди закона. Та-
кође, Агенција је у 134 случаја функционера 
који су ступањем на снагу Закона о Агенцији 
затечени у вршењу више јавних функција, 
утврдила неспојивост и одредила им рок 
да престану са истовременим вршењем не-
спојивих функција. Ако се има у виду да је 
проценат неизвршених одлука Агенције нез-
натан, онда је трогодишњи напор Агенције 
у решавању сукоба интереса јавних функци-
онера у Републици Србији вредан респекта.

Али, више од тога, ваља истаћи чињеницу 
да је за релативно кратко време Агенција за 
борбу против корупције у области решавања 
сукоба интереса прешла пут од априорног 
омаловажавања њених активности и одлука 
до пуног уважавања њеног рада, па (што је, 
може бити, и значајније) и до развијања ме-
ханизма самоконтроле доброг броја јавних 
функционера у вези са спречавањем сукоба 
интереса, о чему поуздано говори констант-
ни пораст броја захтева за давање мишљења 
и обавештења о сумњи у постојање сукоба 
интереса.

Али, како смо успели и јесмо ли уопште 
успели у обављању ове своје надлежности?

Доследна борба Агенције за забрану исто-
временог вршења јавне функције народног 
посланика (односно, посланика Скупштине 
АПВ) и функције градоначелника (председ-
ника општине), која је вођена током 2010. 
године, обележена је чињеницом да је иста 
скупштинска већина која је закон донела, 
због неупитне примене Закона од стране 
Агенције, поједине одредбе тог закона оспо-
рила као неуставне пред Уставним судом6, да 
би у току трајања поступка оцене уставности 
Народна скупштина донела Закон о измена-
ма и допунама Закона о Агенцији за борбу 
против корупције, којим је ради „стечених 
права на вршење већег броја функција“ на-
правила једну врсту „soft“ варијанте одредбе 
члана 82. Та борба кулминирала је иниција-
тивом Агенције за борбу против корупције 
за оцену уставности одредаба Закона о из-
менама и допунама Закона о Агенцији за 
борбу против корупције и окончана победом 
уставности (не Агенције) на основу Одлуке 

6  Група народних посланика и посланика САПВ је 
поднела предлог за оцену уставности одредбе 82. 
Закона о Агенцији (Сл. гласник РС 97/10).

* * *
Законом о Агенцији за борбу против ко-

рупције формирана је Агенција за борбу 
против корупције, као самосталан и неза-
висан државни орган, који између осталих 
надлежности има и надлежност решавања 
сукоба интереса, односно утврђивања по-
вреде закона у вези са сукобом интереса, и 
то не само повреде одредаба Закона о Аген-
цији, већ и других закона и прописа који-
ма се регулише сукоб интереса при вршењу 
јавних функција. Ради остваривања ове 
своје надлежности Агенција (преко својих 
органа: директора и Одбора Агенције) даје 
мишљења и упутства за спровођење закона 
у погледу решавања сукоба интереса; доно-
си решења којима јавним функционерима 
даје сагласност (односно, одбија захтеве за 
давање сагласности) за вршење друге јав-
не функције, другог посла или делатности, 
чланства у удружењима и органима удру-
жења, те сагласност за заснивање радног 
односа или успостављање сарадње са прав-
ним лицем, предузетником или међународ-
ном организацијом која обавља делатности 
у вези са функцијом коју је функционер вр-
шио. Агенција, такође, води првостепени и 
другостепени поступак утврђивања повре-
де Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције и других закона и прописа којима је 
регулисан сукоб интереса.

Иако је при оцењивању рада једне инсти-
туције каква јесте Агенција за борбу против 
корупције незахвално баратати искључиво 
сувопарним статистичким подацима, тре-
ба истаћи да је Агенција своју трогодишњу 
праксу у области решавања сукоба интереса 
(стасалу по прилично утабаном путу који је 
прокрчио Републички одбор за решавање о 
сукобу интереса својим петогодишњим ра-
дом) обогатила поступајући у 3600 предмета 
у вези са решавањем сукоба интереса. У том 
временском интервалу дато је 720 мишљења 
о спровођењу закона и других прописа у 
вези са решавањем о сукобу интереса; до-
нето је 109 решења о одбијању захтева за 
давање сагласности за вршење друге функ-
ције или другог посла уз јавну функцију; 
утврђена је повреда закона и констатован 
престанак функције по сили закона у 83 слу-
чаја; изречене су 62 мере упозорења јавним 
функционерима, док је у 34 случаја изречена 
мера јавног објављивања препоруке за раз-
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би потврдио првосте-
пену одлуку. Пошто је 
одлука постала конач-
на, Агенција је 2011. 
године упутила одлуку 
на извршење Народ-
ној скупштини, која 
одлуку није изврши-
ла одлуком тадашње 
скупштинске већине 
да јавни функционер 
може да настави са 
вршењем друге јавне 
функције упркос томе 
што му је Агенција кон-
статовала престанак 
функције по закону. 
После формирања нове 
скупштинске већине, 
након избора од 6. маја 
2012, функционер је 

разрешен с функције члана ВСС на лични 
захтев. Против тог функционера Агенција 
је поднела и захтев за покретање прекршај-
ног поступка надлежном суду. Прекршајни 
поступак је још увек у току.

Други је пример декана једног држав-
ног Медицинског факултета, против кога 
је Агенција 2012. године спровела поступак 
због сумње да се налази у сукобу интереса, 
јер је својим одлукама на факултету којим 
управља запослио неколико чланова ближе 
и даље родбине (између осталих, кћерку, 
зета, сина и прију). Агенција је у поступку 
утврдила да се декан налази у сукобу инте-
реса, чиме је повредио Закон о Агенцији, 
па му је изречена мера јавног објављивања 
препоруке за разрешење. На првостепену 
одлуку функционер је упутио жалбу Одбору 
Агенције која је одбијена. Пошто је одлука 
постала коначна, објављена је у „Службеном 
гласнику РС“ и упућена је иницијатива Са-
вету тог факултета да функционера разреши 
са функције декана. Поступајући по Закону о 
Агенцији, Савет тог Медицинског факултета 
је у року од 60 дана од изрицања мере оба-
вестио Агенцију да је као орган који је функ-
ционера изабрао на јавну функцију примио 
к знању меру Агенције, али да је оценио како 
такву меру не треба да изврши „имајући у 
виду заслуге декана“. Декану је функција 
престала истеком мандата, када је од стра-
не новог декана постављен за продекана за 
финансије, која дужност нема својство јав-

Уставног суда7, којом је утврђено да је недо-
звољено истовремено вршење посланичке 
и градоначелничке функције. Може се без 
сумње рећи да је то био први опипљив успех 
Агенције за борбу против корупције у спре-
чавању сукоба интереса.

Други опипљиви резултати у раду Аген-
ције у спречавању сукоба интереса можда 
сликовитије него бројањем високих држав-
них функционера који су дошли „под удар“ 
Агенције због сукоба интереса могу бити 
приказани на основу три значајна примера 
поступања Агенције.

Први је пример члана Високог савета суд-
ства. Поступајући по службеној дужности, 
Агенција је спровела поступак против чла-
на ВСС, који је, с обзиром да се већ налазио 
на јавној функцији (декан једног државног 
Правног факултета), на функцију члана 
ВСС ступио противно закону, без добије-
не сагласности Агенције за вршење друге 
функције. Након утврђене повреде закона, 
Агенција је том функционеру констатова-
ла престанак друге јавне функције по сили 
закона, с тим да одлуку којом се констатује 
престанак функције по сили закона доноси 
орган, који је функционера изабрао на дру-
гу јавну функцију (у конкретном случају, 
Народна скупштина РС). Функционер је на 
првостепену одлуку Агенције изјавио жалбу 
Одбору Агенције, који је у поступку по жал-

7  IУз број 1239/2010  од 7.7.2011. (Сл. гласник РС, бр. 
66/11).
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Наведени примери говоре у прилог чиње-
ници да Агенција (руководство и запослени) 
у потпуности разуме чињеницу да је ефикас-
на борба против сукоба интереса услов вла-
давине права и да је у надлежности за реша-
вaње сукоба интереса (уосталом као и у свим 
другим својим надлежностима) спремна да 
стално помера границе своје ефикасности 
навише и да то са сваким новим решеним 
предметом и чини. Могуће је да су резулта-
ти Агенције у овом сегменту њених надлеж-
ности могли бити и много бољи, али је то 
што је досад учињено без сумње максимум 
времена у коме се радило и капацитета8 које 
је Агенција могла да посвети сукобу интере-
са до сада. У досадашњој трогодишњој прак-
си уочени су бројни недостаци у законском 
оквиру у којем Агенција решава о сукобу ин-
тереса. Имајући у виду разне „животне“ си-
туације које рађају сукоб интереса и ефекат 
досадашњих санкција, дати су предлози за 
измене појединих одредаба Закона о Аген-
цији који се тичу ове материје. Предлози 
који су у Нацрту Закона о изменама и допу-
нама Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције9 дати у вези са процесуирањем суко-
ба интереса веома су храбри. Толико храбри 
(пре свега, у ограничавању функционера на 
вршење само једне јавне функције и у забра-
ни поновног кандидовања за јавну функцију 
функционерима који су санкционисани у 
поступку пред Агенцијом), да се њихово ус-
вајање у Парламенту, иако би било пожељ-
но, чини готово немогућим. Али, што би ре-
као знаменити Ернесто Че Гевара, „будимо 
реални, тражимо немогуће!“.

8  За решавање сукоба интереса у Агенцији је система-
тизацијом од 2009. године формирано Одељење за 
решавање о сукобу интереса са систематизованих 
9 радних места. Систематизацијом од 2011. године 
Одељење је подигнуто у ранг самосталне службе за 
решавање о сукобу интереса, али број систематизо-
ваних места није промењен. И при постојећој сис-
тематизацији, услед објективних прилика Служба 
није никада имала више од 2/3 попуњености људ-
ским ресурсима.

9  Нацрт је почетком марта 2013. прослеђен надлеж-
ном министарству и Народној скупштини.

не функције у смислу Закона о Агенцији. У 
међувремену, тај јавни функционер је пред-
ложен за проректора државног Универзите-
та у чијем је саставу његов матични факул-
тет (што такође није јавна функција у смислу 
Закона о Агенцији), али је његов избор оне-
могућен енергичном медијском кампањом 
Агенције. На основу захтева за покретање 
прекршајног поступка који је Агенција упу-
тила надлежном суду, јавни функционер 
је кажњен новчаном казном у износу од 
60.000,00 динара.

Трећи је пример директора једног Кли-
ничко-болничког центра, чији је оснивач 
град. Поступајући по службеној дужности 
против њега је Агенција спровела поступак 
због сумње да се налази у сукобу интереса. 
У току поступка утврђено је да је именова-
ни током вршења јавне функције доспео у 
сукоб интереса јер је у својству директора 
КБЦ у 11 случајева закључио са међународ-
ним фармаколошким компанијама уговоре 
о клиничком испитивању лекова, којима се 
обавезивао да ће се за та клиничка испити-
вања користити ресурси КБЦ чији је дирек-
тор (простор, опрема и кадрови), а с друге 
стране, са истим фармаколошким кућама 
закључивао је уговоре у којима се у пре-
дметним клиничким истраживањима поја-
вљује као главни истраживач. Именованом 
је утврђен сукоб интереса и првостепеном 
одлуком Агенције му је изречена мера ја-
вног објављивања препоруке за разрешење. 
Жалбу функционера на првостепену одлу-
ку одбио је Одбор Агенције, чиме је одлука 
постала коначна. У току је процедура обја-
вљивања одлуке и подношења иницијативе 
органу за разрешење функционера.


