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Овај сет стандарда представља опредјељење Општине Теслић да редовно анализира ризике за 

интегритет и транспарентност поступака и одлука Општинске управе и у односу на њих утврђује и 

редовно ажурира стандарде поступања. Ови стандарди су резултат интерног аналитичког процеса 

Општинске управе, који је проведен уз подршку пројекта „Пилотирање механизама транспарентности 

и интегритета органа власти на кантоналном и локалном нивоу у Босни и Херцеговини” којег 

финансира Влада Уједињеног Краљевства, путем средстава УК Аид-а и проводе ТАФ Wестерн Балканс 

и Луцид Линx Сарајево а проводе ТАФ Wестерн Балканс и Луцид Линx Сарајево. Стандарди су базирани 

на позитивним прописима, планским документима Општине Теслић и добрим праксама управљања, 

интегритета и транспарентности.  
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Стандарди спречавања и управљања сукобом интереса у Општини 
ТеслићОпштина Теслић је опредјељена за поштивање сљедећих принципа 

спречавање сукоба:  

- Јавни интерес мора увијек бити на првом мјесту у обављању службених 
дужности  

- Лична одговорност за спречавање сукоба интереса  је кључна јер је често 
поступајући службеник једина особа која зна за сукоба између приватног и 

јавног интереса  

- Одлуке се морају доносити и проводити на транспарентан начин, уз обавезу 
пријављивања приватних интереса  

- Јачање организационе културе која не толерише сукоб интереса. 

 

Стандарди за спречавање и управљање сукобом интереса у Општинској управи имају за циљ да служе 

за водич за поступање запослених у Општинској управи у свим поступцима и приликом доношења свих 

одлука те дају упуте за препознавање сукоба интереса, избјегавање ситуација сукоба интереса, те 

управљање сукобом интереса у Општинској управи. Ови стандарди такођер имају циљ да упознају 

кориснике општинских услуга са концептом сукоба интереса ради његовог досљедног и ефективног 

избјегавања. 

1. ДЕФИНИЦИЈЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

1.1. Стварни сукоб интереса 
Стварни сукоб интереса је сукоб који настаје између јавног интереса, који се штити обављањем 

службене дужности у јавном сектору, и приватног интереса службеника1 Општинске управе, који може 

непримјерено утицати на обављање његових службених дужности. За исправно схватање стварног 

сукоба интереса, потребно је разумјети да за његову идентификацију није битна чињеница да ли је у 

конкретној ситуацији дошло до повреде службене дужности, односно непримјереног утицаја, већ само 

да постоји сукоб између приватног и јавног интереса. 

1.2. Привидни сукоб интереса 
Привидни сукоб интереса је ситуација у којој се чини да би приватни интерес службеника могао 

непримјерено утицати на обављање његових службених дужности, али то заправо није случај. 

Идентификовање привидног сукоба интереса је веома важно не само због чињенице да овај сукоб 

интереса често може прерасти у стварни сукоб интереса, него и због његовог могућег утицаја на 

губљење повјерења јавности у интегритет службеника. 

                                                           
1 Термин “службеник“ се у контексту сукоба интереса односи на запослене у Општинској управи те вањске 
чланове колегијалних тијела и комисија које проводе поступке Општинске управе. 



     

 

1.3. Потенцијални сукоб интереса 
Потенцијални сукоб интереса постоји онда када су приватни интереси службеника такве природе да 

би могли довести до сукоба интереса уколико би у будућности дошло до укључивања службеника у 

обављање одређених послова и задатака. Недвојбено је да у овој ситуацији не постоји стварни сукоб 

интереса, али идентифицирање потенцијалног сукоба интереса је неопходно за спречавање стварног 

сукоба интереса у случају преузимања одређених дужности. 

1.4. Приватни интерес 
Приватни интерес службеника укључује, али се не ограничава на, било коју материјалну и 

нематеријалну корист за њега, његове блиске сроднике, лица или организације са којим он има или је 

имао блиске личне, пословне или политичке односе.  

- Блиски лични односи укључују, али се не ограничавају, на прошла или садашња пријатељства 

или непријатељства. 

- Пословни односи подразумијевају односе између правних и физичких лица у обављању било 

каквих економских, финансијских и других послова и трансакција. Ово укључује и обављање 

додатних активности службеника општинске управе. 

- Политички односи подразумијевају чланство у политичкој странци или односе између чланова 

исте политичке странке. 

 

2. ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ПОСТУПАЊЕ СЛУЖБЕНИКА У СЛУЧАЈУ СТВАРНОГ, 

ПРИВИДНОГ  ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

2.1. Избјегавање сукоба интереса  
Службеник је дужан да избјегава сваки облик понашања којим би могао дати предност свом приватном 

интересу у односу на јавни интерес, чак и уколико такво понашање није формално забрањено законом 

или неким другим прописом. Да би избјегао сукоб интереса, службеник је дужан водити рачуна да не 

обавља послове који су неспојиви са његовим дужностима у Општинској управи као и све приватне 

активности које би могле утицати или изгледати да утичу на његову непристрасност у обављању 

службених дужности. Службеник не смије дозволити да његова вјерска, политичка и друга приватна 

увјерења као ни породичне, пријатељске, пословне, финансијске и друге везе утичу на непристрасно и 

законито обављање службених дужности.  

2.2. Одговорност за идентифицирање и управљање сукобом интереса 
Службеник је дужан да прихвати одговорност за идентифицирање, спречавање и рјешавање сукоба 

интереса. Уколико сукоб интереса није могуће избјећи, службеник мора подузети неопходне кораке 

како би на примјерен начин управљао идентифицираним сукобом интереса, што, између осталог, 

подразумијева одрицање од приватног интереса, пријављивање сукоба интереса и тражење изузећа из 

поступка доношења и провођења службених одлука.  

2.3. Пријављивање сукоба интереса  
Имајући у виду да службеник као и сваки други грађанин увијек има своје приватне интересе, често је 

немогуће избјећи сукоб између приватног и јавног интереса, као ни сумњу да његов приватни интерес 

може утицати на непристрасно и законито обављање службених дужности. Како би се избјегла сумња 

у непристрасно поступање службеника, односно на најмању могућу мјеру свела могућност утицаја 



     

 

његовог приватног интереса на обављање службене дужности, неопходно је да службеник увијек 

пријави сукоб интереса начелнику или руководиоцу одјељења у којем обавља службене дужности. 

2.4. Управљање сукобом интереса руководиоца 
Руководилац органа који није обухваћен Законом о спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске је дужан је да о сукобу између својих приватних и јавних интереса, без 

одлагања, обавијести тијело које га је именовало на позицију руководиоца органа и предузме 

адекватне мјере за рјешавање сукоба интереса. 

2.5. Тражење изузећа из процеса доношења и провођења службених одлука  
Службеник је дужан да пријави сукоб интереса и захтијева своје изузеће увијек када идентифицира 

приватни интерес који би могао да утиче или изгледа да би могао утицати на непристрасан процес 

доношења или провођења службених одлука. При овоме је потребно имати на уму да приватни интерес 

произилази из блиских личних, пословних и политичких односа службеника, као и приватних интереса 

његових блиских сродника, повезаних лица и организација. У случају да на било који начин треба да 

учествује у преговарању, одлучивању или надзору у којем има приватни интерес, службеник је дужан 

тражити своје изузеће прије започињања било које од ових радњи. 

2.6. Одрицање од приватног интереса  
Како би избјегао могући сукоб интереса односно ријешио идентифицирани сукоб интереса, службеник 

је дужан да се, када је то потребно, одрекне својих приватних интереса (нпр. оставка на обављање 

неспојивих функција, затварање обрта или оставка на чланство у управним и управљачким тијелима 

правних лица, одустајање од одређених додатних активности, оставка на чланство у органима 

политичке странке и сл.).  

2.7. Одбијање поклона и других користи  
Службеник је дужан да одбије сваки понуђени поклон или другу корист у вези са вршењем његових 

службених дужности и избјегава прихватање поклона или друге користи чија је намјена непримјерен 

утицај на поступање или одлуке службеника, укључујући и случајеве када поклон или друга корист 

само могу оставити утисак непримјереног утицаја.  

2.8. Указивање на сукоб интереса у Општинској управи 
Службеник је дужан да активно учествује у спровођењу мјера за спречавање сукоба интереса у органу 

у којем је запослен и начелнику или руководиоцу одјељења укаже на постојање приватних интереса 

других службеника који могу да доведу до сукоба интереса и нарушавања интегритета тог органа.    

 

3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА И НАДЗОР 

НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУЧИВАЊЕ О МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА 

ИНТЕРЕСА И ДУЖНОСТИ РУКОВОДИОЦА   
 

Начелник односно руководилац одјељења или други службеник или тијело којег начелник, односно 

руководилац одјељења одреди је одговоран за доношење адекватне одлуке по поднесеној изјави 

службеника о постојању сукоба интереса, као и за давање затраженог мишљења о томе да ли одређена 



     

 

ситуација или поступање представља или може довести до сукоба између приватног интереса 

службеника и јавног интереса. 

Начелник или руководилац одјељења одлучује о изузећу службеника из поступка преговарања, 

одлучивања или вршења надзора у стварима у којима службеник има приватни интерес. Док начелник 

или руководилац одјељења не донесе одлуку, службеник не смије поступати по питању по којем има 

сукоб интереса. У циљу рјешавања или спречавања сукоба интереса, начелник или руководилац 

одјељења може донијети једну или више сљедећих одлука:  

a) ограничење приступа одређеним подацима и информацијама 

b) прерасподјела послова и дужности на другог службеника 

c) налог за изузеће службеника из процеса поступања и доношења одређених одлука и  

d) налог за изузеће службеника из рада колегијалног тијела и комисије 

e) налог за отклањање сукоба интереса, односно одрицање од приватног интереса, у одређеном 

року. 

f) одлука о покретању дисциплинског поступка  

Одлука о управљању сукобом интереса мора бити донесена у писаном облику и уложена у лични досије 

службеника. О одлукама о управљању сукобом интереса, начелник или руководилац одјељења води 

посебне евиденције које су доступне јавности у складу са прописима о слободи приступа 

информацијама. 

Начелник или руководилац одјељења дужан је да сваку анонимну или неанонимну пријаву о сукобу 

интереса службеника размотри те у року прописаном законом донесе и подносиоцу пријаве достави 

писану одлуку којом се утврђује да ли у конкретном случају постоји сукоб између приватног и јавног 

интереса. Уколико се установи да у конкретном случају постоји сукоб између приватног интереса 

службеника и његових службених дужности, одлуком се истовремено налажу мјере за рјешавање 

сукоба интереса. 

Приликом потписивања уговора са трећим лицима, начелник или руководилац одјељења упознаје 

уговарача са садржајем ових стандарда.  

4. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПОДАТАКА 
У сврху управљања сукобом интереса и доношења адекватних одлука о рјешавању сукоба интереса, 

Општина води, у складу са Законом о заштити личних података, евиденције о: 

1. изјавама службеника о идентифицираном сукобу интереса  

2. пријавама о сукобу интереса службеника 

3. одлукама о управљању сукобом интереса службеника 

4. захтјевима и одобрењима за обављање додатних активности службеника 

5. мишљењима о постојању сукоба интереса службеника. 

Одлука о управљању сукобом интереса службеник која се односи на изузеће службеника из рада 

колегијалног тијела и комисије, јавно се објављује на посебно предвиђеном дијелу званичне wеб 

странице Општине. 

 


