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О извештају
Посебан извештај о раду Одељења за решавање о сукобу интереса део је Годишњег
извештаја о раду Агенције у 2010. години. С обзиром на могућност статистичке обраде и
анализе података о раду ове организационе јединице, чије би интегрално представљање
оптеретило формат извештаја о раду Агенције, одлучили смо да текст који следи буде један од
прилога Годишњег извештаја.
Извештај се састоји из четири дела. Први део извештаја садржи преглед резултата рада
одељења у 2010. години, у оквиру кога су посебно представљени резултати који се односе на
захтеве функционера за добијање сагласности за вршење друге јавне функције, захтеве за
добијање сагласности за обављање другог посла или делатности, поступке који су вођени, или
се још увек воде против функционера због повреда одредаба Закона о Агенцији и захтева за
давање мишљења о примени Закона.
Други део извештаја се односи на анализу броја и нивоа јавних функција које обављају
функционери чији су предмети разматрани у оквиру одељења. С обзиром на то да се до сада
нисмо сусрели са оваквом врстом анализе, желели смо јавности да представимо податке о
функционерима, броју и нивоу јавних функција које врше, потпуно свесни чињенице да се ови
подаци односе само на један мањи број функционера чијим се предметима бавило одељење за
решавање о сукобу интереса.
У трећем делу извештаја представили смо изазове са којима се одељење сусрело у свом
раду.
Четврти део садржи закључак и препоруку чије би усвајање, по нашем мишљењу, допринело
побољшању квалитета рада одељења и остваривању циља због којег је област спречавања
сукоба интереса регулисана.
Агенција
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Увод
Одељење за решавање о сукобу интереса кроз поступке давања сагласности за вршење
више функција, решавања сукоба интереса, декумулације функција и одлучивања о другим
повредама закона, отклања узроке за настанак корупције. Уколико се, након спроведеног
поступка, утврди да је повреда Закона наступила, изричу се мере прописане Законом. Циљ тих
мера јесте, да се, уколико је то могуће, наведене повреде отклоне. На тај начин се отклањају
узроци који су довели, или могу довести до корупције. Ово одељење решава по захтевима
функционера за добиајње сагласности за истовремено вршење више јавних функција, или да уз
вршење јавне функције могу обављати неки други посао или делатност, опет ценећи, да ли су
те јавне функције или други посао или делатност компатибилни, или нису, са становишта
надлежности и сукоба интереса.
Од дана када је у примени Закон о Агенцији за борбу против корупције 1, прва организациона
јединица која је почела са радом у оквиру Сектора за послове превенције било је Одељење за
решавање о сукобу интереса. У Одељење су, према њиховим опредељењима, била
распоређена два правника из Одбора за решавање о сукобу инререса, органа који је престао да
постоји након што је Закон о Агенцији ступио на снагу. С обзиром на то да је Агенција била у
обавези да преузме предмете Одбора за решавање о сукобу интереса који нису били завршени,
као и то да су заинтересовани грађани и правна лица од Агенције захтевали тумачења
одредби новог закона, Одељење за решавање о сукобу интереса почело је да ради,
извршавајући све своје надлежности , од дана почетка примене Закона о Агенцији.
Тренутно у Одељењу, поред начелника, раде три виша и један самостални саветник.

1Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, број 97/08) ступио је на снагу 1.
јануара 2010. године.
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Резултати рада Oдељења у 2010. години
Резиме
•

•
•
•

•
•
•

Против јавних функционера донето 20 решења да им функција престаје по сили закона,
11 мера упозорења, 3 мере јавног објављивања одлуке о повреди Закона, 3 мере јавног
објављивања препоруке за разрешење, 82 решења којима је утврђена неспојивост
функција и дат рок да престану са вршењем неспојивих функција (сходно одредби члана
82. измењеног Закона), 12 решења да је неспојиво обављање функције и другог посла и
делтности и дат рок да се престане са обављањем другог посла или делтаности (сходно
одредби члана 31. измењеног Закона);
У 20 случајева дата је сагласност за обављање друге функције, а у 20 случајева дата
сагласност за обављање другог посла или делатности;
У 9 случајева одбијен је захтев за давање сагласности за вршење друге функције, а у 16
случајева одбијен је захтев за давање сагласности за обављање другог посла или
делатности;
У 854 случаја установљено да су функције спојиве сходно члану 82. измењеног Закона, у
737 случајева установљено да функционер може уз јавну функцију да обавља други
посао или делатност (сходно члану 31. измењеног Закона), без формалног давања
сагласности;
Донето 13 закључка о одбацивању захтева за давање сагласности за вршење друге
функције или другог посла или делатности;2
Донето 14 закључака о обустави поступка;
Дато 228 мишљења о тумачењу и примени закона;

Преглед свих захтева и обавештења функционера који су поднети Агенцији у току 2010. године

У току 2010. године Агенција је примила укупно 1913 захтева за сагласност за вршење
2Пре усвајања Закона изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник
РС", бр. 53/2010), у јулу 2010. године, Агенција је донела 516 закључака о одбацивању захтева за
сагласност затечених функционера, које је (закључке) након измена закона укинула и поднете захтеве за
сагласност третирала као обавештења у складу са одредбом члана 82. измењеног закона.
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друге јавне функције, сагласност за обављање другог посла или делатности, склапање
пословног односа или запослења после престанка вршења јавне функције, обавештења
затечених функционера које је уведено као обавеза након Закона о изменама и допунама
Закона о Агенцији, обавештења о сумњи у сукоб интереса.
Од укупног броја примљених захтева, 1012 захтева су поднели функционери који су у
моменту ступања на снагу Закона о Агенцији затечени у вршењу више функција, а тражили су
да наставе да врше функције на којима су затечени, 46 захтева су поднели функционери за
вршење друге јавне функције на коју су ступили или намеравали да ступе након 1. јануара 2010.
године, 843 захтева су поднели функционери за вршење другог посла или делатности, 2
функционера су обавестила Агенцију о сумњи да се налазе у сукобу интереса, један бивши
функционер је тражио сагласност за успостављање пословне сарадње са правним лицем које
врши послове из области у оквиру које је функционер обављао јавну функцију (пантофлажа), 10
затечених функционера је обавестило Агенцију које све функције врше, како је предвиђено
Законом о изменама и допунама Закона о Агенцији.

Захтев за давање сагласности затечених функционера и
обавештења затечених функционера након усвајања Закона о изменама
и допунама Закона о Агенцији
Закон о Агенцији за борбу против корупције, пре усвајања Закона о изменама и
допунама, има прелазну одредбу3 која се односи на обавезу затечених функционера4, да, у
случају да врше више јавних функција истовремено, изаберу само једну коју ће наставити да
врше, а да на остале јавне функције дају оставку и да о томе обавесте Агенцију. Рок за
достављање обавештења био је 1. април 2010. године. Пре истека предвиђеног рока, један број
затечених функционера који су углавном вршили јавне функције на локалном нивоу, поднео је
захтев за добијање сагласности од Агенције да могу наставити да врше функције на којима су
затечени на дан ступања на снагу Закона о Агенцији. Агенција је сматрала да овим
функционерима не може дати сагласност за вршење више функција истовремено, управо зато
што се на њих изричито примењује прелазна одредба Закона о Агенцији. Из тог разлога је
Агенција део ових захтева одбацила5. Разлог због кога је Агенција одбацила само део ових
захтева, лежи у чињеници да је Уставни суд Србије донео привремену меру којим је
обустављено извршење свих појединачних одлука које су се односиле на прелазну одредбу
Закона о Агенцији.6 У јулу 2010. године, усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о
Агенцији које садрже нову прелазну одредбу. Та одредба се односи на обавезу затечених
функционера, да обавесте Агенцију о свим функцијама које врше. Према овој одредби, Агенција
нема надлежност да овим функционерима даје сагласност за вршење више функција, већ само
у случају да утврди да се угрожава непристрасно вршење јавних функција, или да вршење више
функција представља сукоб интереса, Агенција доноси решење којим оставља рок функционеру
да престане да врши неспојиве функције. Након усвајања Закона о изменама и допунама,
Агенција је укинула одлуке којим је један број захтева затечених функционера одбачен, па је све
3 Члан 82. Закона о Агенцији за борбу против корупције
4 Затечени функционери су они који су на јавне функције ступили пре 1. јануара 2010. године када је
ступио на снагу Закон о Агенцији за борбу против корупције.
5 Агенција је примила укупно 1012 захтева, а одбацила је 516.
6 Четворица јавних функционера пре истека рока установљеног прелазном одредбом поднело је
Уставном суду Србије захтев за оцену уставности одредби закона о Агенцији, тврдећи да су затечени
функционери ставњени у неравноправан положај у односу на јавне функционере који су именовани на
друге јавне функције након 1. јануара 2010. године. У мају 2010. године Уставни суд Србије донео је
привремену меру која је била на снази до јула 2010. године када је усвојен Закон о изменама и
допунама Закона о Агенцији.
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захтеве затечених функционера третирала као обавештења, према измењеном закону о
Агенцији.

Преглед начина решавања по захтевима затечених функционера на више јавних функција пре 1. јануара
2010. године

Од укупног броја захтева за сагласност за вршење друге функције које су поднели
функционери који су затечени у вршењу више функција, Агенција је утврдила да се у 844
случаја не угрожава непристрасно вршење функције, односно да вршење тих функција не
представља сукоб интереса, али није доносила одлуке о накнадном давању сагласности, јер
поменутим изменама и допунама закона то није била ни овлашћена да учини. У 82 случаја
Агенција је нашла да се вршењем више функција угрожава непристрасно вршење јавних
функција, па је, сагласно одредбама измењеног члана 82 Закона, донела решења којим је
функционерима наложено да у одређеном року престану са вршењем неспојивих функција. У
рок је стављено 86 предмета чије решавање зависи од одлуке Уставног суда Србије7.
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укупно
начин
решавања –
утврђено да се
не угрожава
непристрасно
вршење јавне
функције

Начин поступања на основу обавештења по члану 82. измењеног закона.

У погледу осталих затечених функционера који Агенцији нису поднели захтев за
7

Агенција је, пред Уставним судом Србије, у септембру 2010. године, покренула поступак којим је
тражила да Суд донесе одлуку којом ће утврдити да последњи став прелазне одредбе члана 82
Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији није у сагласности са Уставом. Поступак пред
Уставним судом је још увек у току.
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сагласност, а нису дали оставке на јавне функције у року како је предвиђао првобитни Закон о
Агенцији, само њих 10 је доставило обавештења Агенцији које све функције упоредо обављају.
У свих 10 случајева, Агенција је утврдила да се не угрожава непристрасно вршење функције,
односно да вршење тих функција не представља сукоб интереса, али није давала формалну
сагласност, јер поменутим Законом о изменама и допунама Закона то није била ни овлашћена
да учини.

Захтев за давање сагласности за вршење друге јавне функције
Функционер који обавља јавну функцију може изузетно да врши и другу јавну функцију
уколико за то добије сагласност Агенције. Изузетак су функционери, изабрани на јавну функцију
непосредно од грађана, који могу истовремено обављати и друге јавне функције, на које су,
такође, изабрани непосредно од грађана, без сагласности Агенције, под условом да
истовремено вршење тих јавних функција није изричито забрањено Уставом Републике Србије.
Ако функционер ступи на другу јавну функцију без сагласности Агенције, каснија
функција престаје по сили закона. Одлуку о престанку нове функције доноси орган који је
функционера изабрао, именовао или поставио на нову јавну функцију. Ову одлуку, орган доноси
на основу одлуке Агенције у којој је утврђено да је функционер именован на нову јавну функцију
супротно одредама овог закона.

Преглед начина решавања по захтевима за давање сагласности за вршење друге функције на коју су
функционери ступили, или намеравали да ступе након 1. јануара 2010. године

Од укупног броја захтева за давање сагласности за вршење друге јавне функције на коју
су намеравали да ступе, или су ступили функционери након 1. јануара 2010. године, Агенција је
усвојила 20 захтева и дала сагласност, у 9 случајева захтев за сагласност је одбила, 4 захтева
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су одбачена, у 10 случајева Агенција је донела решење о престанку друге јавне функције по
сили закона, у два случаја поступак је у току, један поступак је обустављен јер је функционер
разрешен са јавне функције

Захтев за давање сагласности за обављање другог посла или
делатности уз вршење друге функције
Функционер који врши јавну функцију која захтева рад са пуним радним временом, или
стални рад, може обављати други посао или делатност, уз вршење јавне функције, само уз
сагласност Агенције. Изузетак су они функционери који уз вршење јавне функције обављају
научноистраживачки рад, или се баве наставном, културно-уметничком, хуманитарном или
спортском делатношћу. Њима није потребна сагласност Агенције да би се тиме бавили.
Међутим, уколико Агенције утврди да се обављањем научноистраживачког рада, или наставне,
културно-уметничке или спортске делатности угрожава непрсистрасно вршење или углед јавне
функције, односно да то представља сукоб интереса, Агенција одређује рок у којем је
функционер дужан да престане са обављањем тог посла или делатности.
Они функционери који врше јавну функцију која не захтева стални рад, или рад са пуним
радним временом у обавези су да обавесте Агенцију који то посао или делтаност обављају уз
вршење јавне функције. Уколико Агенција утврди да би се обављањем тог посла или
делатности повредио углед јавне функције, или би то предствљало сукоб интереса, она доноси
одлуку у којој налаже да функционер у року који она (Агенција) одреди, престане са обављањем
тог посла или делатности.

Број укупно примљених захтева за сагласност за обављање другог посла или делатности уз вршење
јавне функције

Агенција је у току 2010. године примила укупно 843 захтева за обављање другог посла
или делатности уз вршење јавне функције. У 20 случајева, Агенција је дала сагласност за
9

обављање другог посла или делатности уз вршење друге јавне функције, у 16 случајева одбијен
је захтев за давање сагласности за вршење другог посла или делатности уз јавну функцију, у 8
случајева Агенција је захтев одбацила, у 737 случајева Агенција обавестила функционера да
може да обавља други посао или делатност по члану 31 измењеног закона, у 12 случајева је
донето решење којим је функционеру наложено да престане да обавља други посао или
делатност, у једном случају је покернут поступак против функционера због повреде закона, а у
49 предмета, поступак је још увек у току.

Захтев за добијање сагласности за заснивање радног односа или
успостављање пословне сарадње након престанка вршења јавне
функције
Две године по престанку јавне функције, функционер коме је престала јавна функција,
може засновати радни однос или пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или
међународном организацијом која обавља делатност у вези са функцијом коју је функционер
вршио, уколико за то добије сагласност Агенције. Изузетак су функционери који су на јавну
функцију изабрани непосредно од грађана, њима није потребна сагласност Агенције за
заснивање радног односа или пословне сарадње.

1

1

укупно
начин
решавања
- одбачено

Начин решавања случаја пантофлаже

Само у једном случају у току 2010. године, Агенцији је бивши функционер, по престанку
јавне функције поднео захтев за давање сагласности за успостављање пословне сарадње са
правним лицем који врши послове из домена у коме је функционер вршио јавну функцију
(пантофлажа). Како се испоставило да је функционер престао да врши јавну функцију пре више
од две године, Агенција по његовом захтеву није одлучивала.

Обавештење функционера о сумњи у сукоб интереса
Јавни функционер који у тренутку ступања на јавну функцију, или током вршења јавне
функције посумња да је у сукобу интереса, дужан је о томе обавестити Агенцију у року од 8
дана. Агенција му кроз одговор даје мишљење о оправданости сумње и укулико утврди да је
сумња функционера оправдана, предлаже мере за отклањање сукоба као и рок у коме је
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функционер дужан да те мере спроведе.

1
2

укупно
функционер
поступио по
предлогу
Агенције за
отклањање
сукоба
интереса

1

у току

Начин решавања предмета по обавештењу функционера у сумњу да је у сукобу интереса

По члану 32. Закона, Агенција је у току 2010. примила само два обавештења
функционера о сумњи да се налазе у сукобу интереса. У једном случају функционер је поступио
по предлогу Агенције како да отклони сукоб, а други предмет је још увек у току.

Покретање поступка и одлучивање о повреди Закона
Одељење за решавање о сукобу интереса, по службеној дужности, или на основу
пријава правних и физичких лица, уколико нађе да су наводи из пријаве основани, покреће
поступак и израђује нацрт8 одлуке о повреди Закона о Агенцији по питању сукоба интереса
јавних функционера, израђује нацрте одлука којима се изричу мере против функционера које су
прописане Законом о Агенцији.

Поступци по службеној дужности

10

26

7

1

8

укупно
архивирани након
утврђивања да не
постоји сукоб
интереса
обустављени
поступци након
поступања по налогу
Агенције
донето решење да
функција престаје по
сили закона
у току

Укупан број поступака покренутих по службеној дужности и преглед поступања Агенције у предметима

У току 2010. године, Агенција је покренула 26 поступака по службеној дужности. Од
8 Све одлуке о повреди Закона и изрицању мера у првом степену доноси Директор Агенције.
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укупног броја предмета, 10 поступака је у току, у 7 случајева донето је решење о престанку
функције по сили закона, у 9 случајева су обустављени поступци од чега у једном случају јер је
утврђено да нема сукоба интереса, а у 8 случајева јер су у току поступка функционери
поступили по налогу Агенције.

1 1 1 1
члан 27
члан 28
члан 30
члан 82
члан 35

21

Преглед чланова закона због чијих повреда је Агенција покренула поступке по службеној дужности

Поступци по пријавама

51

65

број
пријава
против
функционе
ра због
повреде
закона
број
функционе
ра на које
се те
пријаве
односе

Укупан број пријава и укупан број функционера против којих су пријаве поднете

У току 2010. године Агенцији је поднета 51 пријава против 65 функционера због кршења
Закона о Агенцији.
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Начин поступања по поднетим пријавама

Од укупног броја функционера против којих су пријаве поднете, Агенција је нашла да су
пријаве против 37 функционера довољно основане како би покренула поступке због повреде
закона. У 20 случајева поступци су у току. У 3 случаја Агенција је донела решење да
функционерима престаје функција по сили закона, у 8 случајева Агенција је изрекла мере
упозорења, у 3 случаја Агенција је изрекла меру јавног објављивања препоруке за разрешење,
у 3 случаја Агенција је изрекла меру јавног објављивања одлуке о повреди Закона. У 28
случајева Агенција је, у поступку провере навода из пријаве, нашла да нису основане, па
поступци нису ни покретани, или су обустављени.

7

1

3
8

18

члан 27
члан 28
члан 30
члан 82
Члан 33

Преглед чланова закона због чијих повреда је Агенција покренула поступке по пријавама
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Давање мишљења о примени Закона
Свим заинтересованим физичким или правним лицима који поднесу захтев Агенцији за
давање мишљења у погледу тумачења или примене Закона о Агенцији, Агенција ће дати писани
одговор у примереном року. Потребно је само да заинтересовани грађани доставе Агенцији,
путем редовне поште, писани захтев који садржи јасно формулисано питање.

Укупан број примљених захтева за давање мишљења и преглед поступања Агенције

Жалбе
Закон о Агенцији предвиђа да се на одлуке којим се изричу мере може изјавити жалба
Одбору Агенције.

Број изјављених жалби и начин решавања Одбора Агенције
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У 2010. години Одбору је поднета 81 жалба. Од тога је 68 предмета враћено Одељењу за
решавање о сукобу интереса због усвајања Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији. 9
Ово су били предмети по жалбама на закључак о одбацивању захтева за добијање сагалсности
за вршење друге јавне функције које су Агенцији поднели затечени функционери пре измена
закона. Од осталог броја, 5 жалби је одбијено, 3 су одбачене, у једном случају предмет је
враћен одељењу на допуну, а у 4 случаја одлучивање по жалби је још увек у току.

О јавним функционерима

2012
4489

број
функционера
број функција

Упоредни преглед броја функционера чије предмете је обрађивало Одељење за решавање о сукобу
интереса и броја функција које ти функционери врше.

У току 2010. године Одељење за решавање о сукобу интереса је обрађивало предмете
2012 функционера. Ти функционери су вршили укупно 4489 јавних функција.

Преглед функција које функционери врше на различитим нивоима
9 Ови предмети су ушли у корпус предмета затечених функционера које је Агенција након измена закона
третирала као обавештења.
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Од укупног броја функционера којима се у току 2010. године бавило Одељење за
решавање о сукобу интереса, њих 1539 је вршило функције на локалном нивоу, 25 на
покрајинском, 80 на републичком, 116 на локалном и покрајинском нивоу, 238 је вршило
функције на локалном и републичком нивоу, 10 на покрајинском и републичком, а 4 на
локалном, покрајинском и републичком нивоу.
На локалном нивоу, 109 функционера врши једну јавну функцију, 1288 врши две, 137
врши три, а 2 врше истовремено 5 јавних функција.
На покрајинском нивоу 4 функционера вриши једну јавну функцију, 20 врши две и један
врши три јавне функције.
На републичком нивоу 6 функционера врши једну функцију, 69 истовремено врши две
функције и 5 врши три функције.
Од укупног броја функционера који истовремено врши функције на локалном и
покрајинском нивоу, њих 89 врши две, 25 три, а њих 2 врши четири функције.
Од укупног броја функционера који истовремено врше функције на локалном и
републичком нивоу, њих 77 врши две јавне функције, 39 врши три, а 2 врше четири функције.
Од укупног броја функционера који истовременоврше функције на покрајинском и
републичком нивоу, њих 5 врши две функције, 4 три, а 1 истовремено врши 4 јавне функције.
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Изазови у раду Oдељења
Примењући одредбе Закона о Агенији које се односе на област спречавања сукоба интереса
јавних функционера, одељење се сусрело са следећим изазовима:
•

Један од основних проблема у примени Закона о Агенцији за борбу против
корупције су непотпуне прелазне и завршне одредбе којима није регулисано
поступање Агецније у погледу функционера који су затечени у вршењу јавних
функција на дан почетка примене Закона, с обзиром на то да је Законом уведено
низ обавеза које су се директно односиле на јавне функционере (напр. обавеза
тражења сагласности за истовремено вршење јавне функције и другог посла или
делатности, преношења управљачких права која су проширена на шири круг
функционера у односу на претходни закон који је регулисао ову област, обавезу
пријављивања учествовања на јавним тендерима, обавеза пријављивања сумње
у постојање сукоб интереса, итд)

•

Поступак за давање сагласности по члану 28. Закона није био довољно прецизно
регулисан, што је отклоњено доношењем Закона о изменама и допунама Закона о
Агенцији, у јулу 2010. године.

•

Поменутим Законом изменама и допунама Закона о Агенцији, у члану 82.
функционери који су на дан почетка примене Закона о Агенцији вршили више
функција били су у обавези да Агенцији доставе обавештење које све функције
обављају. Ако Агенција утврди да се вршењем више функција угрожава
непристрасно вршење јавне функције, доноси одлуку у којој функционеру
одређује рок да престане са обављањем неспојивих функција. Међутим, од ове
одредбе су изузети они функционери који обављају једну јавну функцију и другу
на коју су изабрани непосредно од грађана, што значи да и у случају када се
истовременим вршењем те две функције угрожава непристрасно вршење јавне
фунције, односно када то представља сукоб интереса, Агенција нема могућност
тим функционерима да одреди рок у оквиру кога ће им наложити да престану са
обављањем неспојивих функција. С обзиром на то да Устав као и други закони
садрже одредбе које експлицитно забрањују кумулацију неких функција,
произилази да се на ове функционере не могу применити одредбе Закона о
Агенцији којим би се утврдила ова неспојивост и наложио престанак обављања
таквих неспојивих функција10.

•

Један број важећих закона садржи одредбе о сукобу интереса јавних
функционера које нису у сагласности са одредбама Закона о Агенцији за борбу
против корупције.11

10 Погледати фусноту број 2.
11 Неки од тих закона су напр. Закон о Народној банци Србије, Закон о здарвственој заштити, Закон о
забрани дискриминације, Закон о адвокатури. Овим листа, свакако, није исцрпљена.
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Закључак и препорука
Агенција закључује да је проширењем обавеза, које су Законом о Агенцији дате јавним
функционерима, у односу на оне које су имали према ранијем закону 12, на свеобухватнији начин
регулисана област сукоба интереса при вршењу јавних функција. Такође, Законом о Агенцији
проширен је круг функционера, па је самим тим проширен и круг лица на које се одредбе о
спречавању сукоба интереса могу применити. Ово, свакако, не значи да Закон у овом домену не
треба дорађивати и побољшавати како би се његова примена учинила ефикаснијом. Такође,
приметно је да други Закони који садрже одредбе о сукобу интереса јавних функционера нису
усаглашени са Законом о Агенцији13 што значи да још много посла предстоји да се на нивоу
државе изгради усглашен правни оквир који регулише ову област.
Након прве године, Агенција је, кроз рад Одељења за решавање о сукобу интереса,
формулисала следећу препоруку:
• Изменити одредбе које регулишу питање сукоба интереса јавних функционера, а налазе се у
другим законима и прописима, тако да буду у складу са Законом о Агенцији за борбу проив
корупције, како би се направио конзистентан и усклађен правни оквир који регулише ову
област.

12 Област сукоба интереса јавних функционера пре доношења Закона о Агенцији била је регулисана
Законом о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција (“Службени гласник РС”, 43/2004).
13 Погледати одељак извештаја који се односи на изазове са којима се сусретало одељење у раду.

18

