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Републичка комисија за утврђивање сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске
На основу одредбе члана 15. тачка б) Закона о спреча-

вању сукоба интереса у органима власти Републике Срп-
ске (‟Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08 и 
52/14) и Правила о поступку пред Републичком комисијом 
за утврђивање сукоба интереса у органима власти Репу-
блике Српске и начину контроле финансијских извјештаја 
(‟Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/09, 33/09 и 
61/09), Републичка комисија за утврђивање сукоба интере-
са у органима власти Републике Српске, на сједници одр-
жаној 30.01.2015. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ 
ПРЕД РЕПУБЛИЧКОМ КОМИСИЈОМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ И НАЧИНУ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЈЕШТАЈА 

I
У члану 33. Правила о поступку пред Републичком ко-

мисијом за утврђивање сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске и начину контроле финансијских извје-
штаја (‟Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/09, 
33/09 и 61/09, у даљем тексту: Правила) став 3. мијења се 
и гласи:

‟Лица из чл. 1. и 2. Правила дужна су по сили закона 
три мјесеца од дана преузимања мандата и три мјесеца 
прије истека мандата без позива Комисије доставити обра-
сце по службеној дужности.”.

У члану 33. Правила послије става 3. додаје се нови 
став 4, који гласи:

‟Лица су дужна сваки пут на позив Комисије мимо 
рокова из претходног става доставити обрасце прописане 
овим правилима у року који одреди Комисија.”.

II
Члан 40. Правила мијења се и гласи:

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА 
ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ФИ-1

Република Српска, Бања Лука
На основу члана 12. Закона о спречавању сукоба инте-

реса у органима власти Републике Српске (‟Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 73/08 и 52/14, у даљем тексту: 
Закон), подносим

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА, НОСИЛАЦА 
ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА И САВЈЕТНИКА 

(члан 4. Закона)

1 ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1 Име и презиме:
1.2 ЈМБГ
1.3 Број личне карте
1.4 Адреса:
1.5 Функција (према члану 4. Закона)
1.6 Друга јавна функција (именована или 
постављена)

2 НАКНАДЕ
2.1 Члан органа привредног друштва пре-
ма Закону о привредним друштвима - мје-
сечна накнада1:
2.2 Члан органа јавног предузећа према 
Закону о јавним предузећима - мјесечна 
накнада2:

2.3 Члан органа, удружења и фондација 
према Закону о удружењима и фондација-
ма - мјесечна накнада3:

3 ИМОВИНА
3.1 Непокретна имовина - по врсти, 
мјесту и процијењеној или тржишној 
вриједности, ако је позната тржишна 
вриједност:
3.2 Покретна имовина - по врсти и про-
цијењеној или тржишној вриједности, ако 
је позната тржишна вриједност:

4 ОСТАЛО
4.1 Власништво у привредном друштву4:
(акције у акционарским друштвима; удје-
ли у друштвима са ограниченом одговор-
ношћу)
4.2 Мјесечна плата, назив радног мјеста и 
назив привредног друштва или институ-
ције према запослењу
4.3 Годишњи приход од пољопривреде и 
других дјелатности:
4.4 Остали приходи (одборничка накнада, 
накнада посланика без заснивања радног 
односа, накнаде остварене ван радног 
односа, приходи од издавања непокретне 
имовине и сва друга примања у новчаној 
или другој вриједности)

5 ПРИЛОЗИ
Финансијски извјештаји за сроднике. Извјештај под-

нијети за сваког сродника из члана 4. Закона, брачног или 
ванбрачног друга, дијете, усвојиоца, усвојеника, дијете 
брачног друга (пасторак/пасторка), невезано за брачни ста-
тус сродника јер Закон третира само сродство

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

6 ПОТПИС
ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛ-

НОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВРНОШЋУ ДАЈЕМ ГОРЕ 
ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ТЕ СВОЈЕРУЧНИМ ПОТПИСОМ 
ПОТВРЂУЈЕМ И ЊИХОВУ ТАЧНОСТ.

Потпис лица:
Датум и мјесто подношења финан-
сијског извјештаја:

ПОПУЊЕН ЗАХТЈЕВ ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ 
У МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЛИКУ СА ПОТПИСОМ ЛИЦА 
НА АДРЕСУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА 
ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРП-
СКЕ (ТРГ ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА БРОЈ 4, 78 000 
БАЊА ЛУКА). 

СВЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 
ПОЈАШЊЕЊА, КОЈА СМАТРАТЕ ПОТРЕБНИМ, А ВЕ-
ЗАНИМ ЗА ОВАЈ ОБРАЗАЦ, МОЖЕТЕ НАВЕСТИ НА 
ПОСЕБНОМ ПРАЗНОМ ЛИСТУ У ПРИЛОГУ, КОЈЕГ 
ТАКОЂЕ ПОТПИСУЈЕТЕ ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МО-
РАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВР-
НОШЋУ:

ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛ-
НОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВРНОШЋУ ДАЈЕМ ГОРЕ 
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ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ТЕ СВОЈЕРУЧНИМ ПОТПИСОМ 
ПОТВРЂУЈЕМ И ЊИХОВУ ТАЧНОСТ.

Потпис лица:
Датум и мјесто подношења финан-
сијског извјештаја:

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИ-
МА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ФИ-2

Република Српска, Бања Лука
На основу члана 12. Закона о спречавању сукоба инте-

реса у органима власти Републике Српске (‟Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 73/08 и 52/14, у даљем тексту: 
Закон), подносим

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
ЗА БРАЧНОГ ИЛИ ВАНБРАЧНОГ ДРУГА; ДИЈЕТЕ; 

УСВОЈИОЦА; УСВОЈЕНИКА; ДЈЕЦУ БРАЧНОГ ДРУГА 
(ПАСТОРАК/ПАСТОРКА)
(тачка г) члана 4. Закона)

(Извјештај поднијети за сваког сродника, на посебном 
обрасцу и посебно дати изјаву о одговорности за тачност 
података).

1 ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1 Сродство
1.2 Име и презиме:
1.3 ЈМБГ
1.4 Број личне карте
1.5 Адреса:

2 НАКНАДЕ
2.1 Члан органа привредног друштва према 
Закону о привредним друштвима - мјесечна 
накнада5:
2.2 Члан органа јавног предузећа према 
Закону о јавним предузећима - мјесечна 
накнада6:
2.3 Члан органа, удружења и фондација 
према Закону о удружењима и фондацијама - 
мјесечна накнада7:

3 ИМОВИНА
3.1 Непокретна имовина - по врсти, мјесту 
и процијењеној или тржишној вриједности, 
ако је позната тржишна вриједност:
3.2 Покретна имовина - по врсти и про-
цијењеној или тржишној вриједности, ако је 
позната тржишна вриједност:

4 ОСТАЛО
4.1 Власништво у привредном друштву8:
(акције у акционарским друштвима; удјели у 
друштвима са ограниченом одговорношћу)
4.2 Мјесечна плата, назив радног мјеста и 
назив привредног друштва или институције 
према запослењу
4.3 Годишњи приход од пољопривреде и дру-
гих дјелатности:
4.4 Остали приходи (одборничка накнада, 
накнада посланика без заснивања радног од-
носа, накнаде остварене ван радног односа, 
приходи од издавања непокретне имовине 
и сва друга примања у новчаној или другој 
вриједности)

5 ПОТПИС
ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛ-

НОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВРНОШЋУ ДАЈЕМ ГОРЕ 
ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ТЕ СВОЈЕРУЧНИМ ПОТПИСОМ 
ПОТВРЂУЈЕМ И ЊИХОВУ ТАЧНОСТ.

Потпис лица:

Датум и мјесто подношења финансијског 
извјештаја:

ПОПУЊЕН ЗАХТЈЕВ ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ 
У МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЛИКУ СА ПОТПИСОМ ЛИЦА 
НА АДРЕСУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА 
ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРП-
СКЕ (ТРГ ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА БРОЈ 4, 78 000 
БАЊА ЛУКА). 

СВЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 
ПОЈАШЊЕЊА, КОЈА СМАТРАТЕ ПОТРЕБНИМ, А ВЕ-
ЗАНИМ ЗА ОВАЈ ОБРАЗАЦ, МОЖЕТЕ НАВЕСТИ НА 
ПОСЕБНОМ ПРАЗНОМ ЛИСТУ У ПРИЛОГУ, КОЈЕГ 
ТАКОЂЕ ПОТПИСУЈЕТЕ ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МО-
РАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВР-
НОШЋУ:

ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛ-
НОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВРНОШЋУ ДАЈЕМ ГОРЕ 
ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ТЕ СВОЈЕРУЧНИМ ПОТПИСОМ 
ПОТВРЂУЈЕМ И ЊИХОВУ ТАЧНОСТ.

Потпис лица:
Датум и мјесто подношења финансијског 
извјештаја:

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИ-
МА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОВП

Република Српска, Бања Лука

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ О ВРИЈЕДНОСТИ ПОКЛОНА
(члан 11. т. 4. и 7. Закона о сукобу интереса у органима 

власти Републике Српске (‟Службени гласник Републике 
Српске”, бр.73/08 и 52/14))

6 ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1 Име и презиме:
1.2 ЈМБГ
1.3 Адреса становања
1.4 Контакт телефон
1.5 Функција

7 О ПОКЛОНУ
2.1 Врста поклона
(Поклон у вриједности до 300 КМ изабрани 
представник, носилац извршне функције и са-
вјетник може задржати и не треба да га прија-
ви. Поклоне изнад ове вриједности изабрани 
представник, носилац извршне функције и 
савјетник не смије задржати, већ су обавезни 
да их пријаве Комисији и предају органима 
власти које су их изабрале или именовале 
и у чије име обављају повјерену функцију. 
Изабрани представник, носилац извршне 
функције и савјетник не смије примити новац, 
чек или други вриједносни папир, без обзира 
на износ, а ако наведено добије, дужан је да га 
пријави и оно постаје власништво Републике 
или јединице локалне самоуправе)
2.2 Поклонодавац

2.3 Датум и мјесто пријема поклона
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2.4 Вриједност поклона - тржишна вриједност 
(У случају сумње о вриједности поклона, 
изабрани представник, носилац извршне 
функције и савјетник дужан је да пријави по-
клон Комисији, која ће прибавити податак о 
тржишној вриједности поклона у Републици 
Српској)

8 ПОТПИС
ПОД ПУНОМ ЛИЧНОМ, МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛ-

НОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВРНОШЋУ ДАЈЕМ ГОРЕ 
ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, ТЕ СВОЈЕРУЧНИМ ПОТПИСОМ 
ПОТВРЂУЈЕМ И ЊИХОВУ ТАЧНОСТ.

Потпис подносиоца пријаве:
Датум и мјесто подношења пријаве:

ПОПУЊЕН ЗАХТЈЕВ ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ 
У МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЛИКУ СА ПОТПИСОМ ЛИЦА 
НА АДРЕСУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА 
ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРП-
СКЕ (ТРГ ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА 4, 78 000 БАЊА 
ЛУКА).

III
Послије члана 40. Правила додаје се нови члан 40а, који 

гласи:

‟Члан 40а.

Упутство
о попуњавању финансијских извјештаја

Финансијски извјештај изабраних представника, носи-
лаца извршних функција и савјетника (Образац ФИ-1)

1 Општи подаци
1.1 Име и презиме
Навести име и презиме изабраног представника, носио-

ца извршне функције или савјетника.
1.2 ЈМБГ
Навести јединствени матични број изабраног представ-

ника, носиоца извршне функције или савјетника.
1.3 Број личне карте
Навести број личне карте изабраног представника, но-

сиоца извршне функције или савјетника.
1.4 Адреса
Навести адресу пребивалишта изабраног представника, 

носиоца извршне функције или савјетника.
1.5 Функција 
Навести функцију из члана 4. Закона коју обављате (на 

примјер: народни посланик у Народној скупштини Репу-
блике Српске; генерални секретар Владе; начелник општи-
не Србац, одборник у Скупштини општине Градишка; са-
вјетник предсједника Републике; савјетник министра фи-
нансија итд.).

1.6 Друга јавна функција
Навести другу јавну функцију на основу именовања 

или постављења (на примјер од стране Владе Републике 
Српске).

2 Накнаде 
2.1 Члан органа привредног друштва - мјесечна накнада
Под привредним друштвом у смислу Закона о спреча-

вању сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
подразумијева се предузеће (привредно друштво) основано 
у складу са прописима о предузећима (привредним дру-
штвима). Под чланом органа привредног друштва подразу-
мијева се члан управног одбора, надзорног одбора или ди-
ректор привредног друштва (члан 6. Закона о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске).

Уколико је изабрани представник, носилац извршне 
функције или савјетник члан управног одбора, надзорног 
одбора или директор привредног друштва, навести коју 
функцију обавља, назив и сједиште привредног друштва 
и мјесечну накнаду (на примјер: члан Управног одбора 
акционарског друштва ‟....” Бања Лука - мјесечна накна-
да....; предсједник надзорног одбора акционарског друштва 
‟....” Источно Сарајево - мјесечна накнада......; директор 
друштва са ограниченом одговорношћу ‟...” Пале - мјесеч-
на накнада.....).

Скупштина акционара није третирана финансијским 
извјештајем.

2.2 Члан органа јавног предузећа - мјесечна накнада
Под јавним предузећем у смислу Закона о спречавању 

сукоба интереса у органима власти Републике Српске по-
дразумијева се предузеће како је то дефинисано Законом о 
јавним предузећима. Под чланом органа јавног предузећа 
подразумијева се члан надзорног одбора или директори јав-
них предузећа (члан 5. Закона о спречавању сукоба интере-
са у органима власти Републике Српске).

Уколико је изабрани представник, носилац извршне 
функције или савјетник члан надзорног одбора или дирек-
тор јавног предузећа, навести коју функцију обавља, назив 
и сједиште јавног предузећа и мјесечну накнаду (на при-
мјер: члан Надзорног одбора КП ‟....” а.д. Добој - мјесечна 
накнада......; директор ЈП ‟....” Невесиње - мјесечна накна-
да.......).

Скупштина акционара није третирана финансијским 
извјештајем.

2.3 Члан органа удружења и фондација - мјесечна нак-
нада

Под удружењем грађана у смислу Закона о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске по-
дразумијева се удружење грађана и фондација основано у 
складу са Законом о удружењима и фондацијама (члан 8. 
Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске).

Уколико је изабрани представник, носилац извршне 
функције или савјетник члан органа, предсједник или ди-
ректор удружења или фондације, навести коју функцију 
обавља, назив удружења или фондације, сједиште удруже-
ња или фондације, мјесечну накнаду коју остварује у истом 
(на примјер: члан Управног одбора ФК ‟.....” Требиње - мје-
сечна накнада ......, предсједник Ловачког удружења ‟.....” 
Мркоњић Град - мјесечна накнада........).

3 Имовина
3.1 Непокретна имовина - по врсти и вриједности
Навести назив непокретне имовине, процијењену или 

тржишну вриједност ако је позната за сваку непокретност 
појединачно, као и мјесто гдје се иста налази.

3.2 Покретна имовина - по врсти и вриједности
Навести назив покретне имовине и њену појединачну 

процијењену или тржишну вриједност ако је иста позната.
4 Остало
4.1 Власништво у привредном друштву
Уколико је изабрани представник, носилац извршне 

функције или савјетник власник акција у акционарском 
друштву, навести количину акција, назив и сједиште акцио-
нарског друштва. 

Уколико је изабрани представник, носилац извршне 
функције или савјетник власник удјела у друштву са огра-
ниченом одговорношћу, навести вриједност власништва, 
назив и сједиште друштва са ограниченом одговорношћу.

4.2 Мјесечна плата
Навести износ мјесечне плате, назив радног мјеста и 

назив привредног друштва или институције у којој је за-
послен изабрани представник, носилац извршне функције 
или савјетник.

4.3 Годишњи приход од пољопривреде и других дјелат-
ности
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Навести износ прихода од пољопривреде и других дје-

латности на годишњем нивоу.
4.4 Остали приходи
У остале приходе спадају: одборничка накнада, накнада 

посланика без заснивања радног односа, накнаде остварене 
ван радног односа, приходи од издавања непокретне имо-
вине и свако друго примање у новчаној или другој вријед-
ности.

5 Прилози
Навести име и презиме, сродство лица за које подноси-

те Финансијски извјештај за брачног друга или ванбрачног 
друга, дијете, усвојиоца, усвојеника, дјецу брачног друга 
(пасторак/пасторка) - Образац ФИ-2.

Образац ФИ-2 је потребно попунити за све чланове по-
родице сходно члану 4. тачка г) Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске, на посеб-
ном обрасцу, невезано за брачни статус сродника, јер Закон 
о спречавању сукоба интереса у органима власти Републи-
ке Српаке третира само сродство.

6 Потпис
Тражени подаци се достављају под пуном личном, мо-

ралном, материјалном и кривичном одговорношћу, те се 
својеручним потписом потврђује њихова тачност.

Потпис лица
Потпис изабраног представника, носиоца извршне 

функције или савјетника.
Датум и мјесто подношења финансијског извјештаја
Навести датум и мјесто подношења финансијског извје-

штаја.
СВЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 

ПОЈАШЊЕЊА, КОЈА СМАТРАТЕ ПОТРЕБНИМ, А ВЕ-
ЗАНИМ ЗА ОВАЈ ОБРАЗАЦ, МОЖЕТЕ НАВЕСТИ НА 
ПОСЕБНОМ ПРАЗНОМ ЛИСТУ У ПРИЛОГУ ОБРАСЦА, 
КОЈИ ТАКОЂЕ ПОТПИСУЈЕТЕ под пуном личном, мо-
ралном, материјалном и кривичном одговрношћу.

Финансијски извјештај за брачног или ванбрачног 
друга, дијете, усвојиоца, усвојеника, дјецу брачног друга 
(пасторак/пасторка) (Образац ФИ-2)

1 Општи подаци
1.1 Сродство 
Навести сродство лица са изабраним представником, 

носиоцем извршне функције или савјетником. 
Сходно члану 4. тачка г) Закона о спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске чланом 
породице, односно сродником сматрају се: брачни друг, 
ванбрачни друг, дијете, усвојилац, усвојеник, пасторак, па-
сторка.

1.2 Име и презиме
Навести име и презиме сродника.
1.3 ЈМБГ
Навести јединствени матични број сродника изабраног 

представника, носиоца извршне функције или савјетника.
1.4 Број личне карте
Навести број личне карте сродника изабраног представ-

ника, носиоца извршне функције или савјетника.
1.5 Адреса
Навести адресу пребивалишта сродника изабраног 

представника, носиоца извршне функције или савјетника.
2 Накнаде 
2.1 Члан органа привредног друштва - мјесечна накнада
Уколико је сродник изабраног представника, носиоца 

извршне функције или савјетника члан управног одбора, 
надзорног одбора или директор привредног друштва, на-
вести коју функцију обавља, назив и сједиште привредног 
друштва и мјесечну накнаду (на примјер: члан Управног 
одбора акционарског друштва ‟....” Бања Лука - мјесечна 
накнада....; предсједник надзорног одбора акционарског 
друштва ‟....” Источно Сарајево - мјесечна накнада......; ди-

ректор друштва са ограниченом одговорношћу ‟...” Пале - 
мјесечна накнада.....)

Скупштина акционара није третирана финансијским 
извјештајем.

2.2 Члан органа јавног предузећа - мјесечна накнада
Уколико је сродник изабраног представника, носиоца 

извршне функције или савјетника члан надзорног одбора 
или директор јавног предузећа навести коју функцију оба-
вља, назив и сједиште јавног предузећа и мјесечну накнаду 
(на примјер: члан Надзорног одбора КП ‟....” а.д. Добој - 
мјесечна накнада......; директор ЈП ‟....” Невесиње - мјесеч-
на накнада.......).

Скупштина акционара није третирана финансијским 
извјештајем.

2.3 Члан органа удружења и фондација - мјесечна нак-
нада

Уколико је сродник изабраног представника, носиоца 
извршне функције или савјетника члан органа, предсједник 
или директор удружења или фондације, навести коју функ-
цију обавља, назив удружења или фондације, сједиште 
удружења или фондације, мјесечну накнаду коју остварује 
у истом (на примјер: члан Управног одбора ФК ‟.....” Тре-
биње - мјесечна накнада ......, предсједник Ловачког удру-
жења ‟.....” Мркоњић Град - мјесечна накнада........).

3 Имовина
3.1 Непокретна имовина - по врсти и вриједности
Навести назив непокретне имовине који посједује сро-

дник изабраног представника, носиоца извршне функције 
или савјетника, вриједност за сваку непокретност поједи-
начно, као и мјесто гдје се иста налази.

3.2 Покретна имовина - по врсти и вриједности
Навести назив покретне имовине сродника изабраног 

представника, носиоца извршне функције или савјетника и 
њену појединачну вриједност. 

4 Остало
4.1 Власништво у привредном друштву
Уколико је сродник изабраног представника, носиоца 

извршне функције или савјетника власник акција у акцио-
нарском друштву, навести количину акција, назив и сје-
диште акционарског друштва. 

Уколико је сродник изабраног представника, носиоца 
извршне функције или савјетника власник удјела у друштву 
са ограниченом одговорношћу, навести вриједност власни-
штва, назив и сједиште друштва са ограниченом одговор-
ношћу.

4.2 Мјесечна плата
Навести износ мјесечне плате сродника, назив радног 

мјеста и назив привредног друштва или институције у којој 
је сродник запослен.

4.3 Годишњи приход од пољопривреде и других дјелат-
ности

Навести износ прихода од пољопривреде и других дје-
латности на годишњем нивоу.

4.4 Остали приходи
У остале приходе спадају: одборничка накнада, накнада 

посланика без заснивања радног односа, накнаде остварене 
ван радног односа, приходи од издавања непокретне имо-
вине итд.

5 Потпис
Тражени подаци се достављају под пуном личном, мо-

ралном, материјалном и кривичном одговорношћу, те се 
својеручним потписом потврђује њихова тачност.

Потпис лица
Потпис изабраног представника, носиоца извршне 

функције или савјетника.
Датум и мјесто подношења финансијског извјештаја
Навести датум и мјесто подношења финансијског извје-

штаја.
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СВЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 
ПОЈАШЊЕЊА, КОЈА СМАТРАТЕ ПОТРЕБНИМ, А ВЕ-
ЗАНИМ ЗА ОВАЈ ОБРАЗАЦ, МОЖЕТЕ НАВЕСТИ НА 
ПОСЕБНОМ ПРАЗНОМ ЛИСТУ У ПРИЛОГУ ОБРАСЦА, 
КОЈИ ТАКОЂЕ ПОТПИСУЈЕТЕ под пуном личном, мо-
ралном, материјалном и кривичном одговорношћу.

Образац за пријаву вриједности поклона (Образац 
ПОВП)

1 Општи подаци
1.1 Име и презиме
Навести име и презиме изабраног представника, носио-

ца извршне функције или савјетника.
1.2 ЈМБГ
Навести јединствени матични број изабраног представ-

ника, носиоца извршне функције или савјетника.
1.3 Адреса
Навести адресу пребивалишта изабраног представника, 

носиоца извршне функције или савјетника.
1.4 Контакт телефон
Навести контакт телефон изабраног представника, но-

сиоца извршне функције или савјетника.
1.5 Функција 
Навести функцију из члана 4. Закона коју обављате (на 

примјер: народни посланик у Народној скупштини Репу-
блике Српске; генерални секретар Владе; начелник општи-
не Србац, одборник у Скупштини општине Градишка; са-
вјетник предсједника Републике; савјетник министра фи-
нансија итд.).

2 О поклону
2.1 Врста поклона
Чланом 11. став 1. Закона о спречавању сукоба инте-

реса у органима власти Републике Српске прописано је да 
се поклоном, у смислу овог закона, сматра поклон у вези 
са вршењем дужности, а подразумијева: новац, предмете, 
права, услуге без накнаде, те неку другу корист дату или 
обећану, на примјер: угоститељску услугу, услугу ноћења, 
опрост дуга или обавезе, путни трошак или сличну услугу, 
улазницу, умјетнички предмет, осигурање, медицинску или 
друге услуге које изабрани представник, носилац извршне 
функције или савјетник није лично платио према тржишној 
цијени.

Сходно ставу 2. овог члана Закона поклон у вриједности 
до 300 КМ изабрани представник, носилац извршне функ-
ције и савјетник могу задржати и не треба да га пријаве.

Ставом 3. овог члана Закона прописано је да се покло-
ном у смислу става 2. овог члана сматра и више поклона 
поклоњених од истог лица у периоду од једне године.

Ставом 4. члана 11. Закона о спречавању сукоба инте-
реса у органима власти Републике Српске прописано је да 
поклоне изнад вриједности из става 2. овог члана изабрани 
представници, носиоци извршне функције и савјетници не 
смију задржати, већ су обавезни да их пријаве Комисији и 
предају органима власти које су их изабрале или именовале 
и у чије име обављају повјерену функцију.

Сходно ставу 5. овог члана изабрани представник, но-
силац извршне функције и савјетник не смију примити но-
вац, чек или други вриједносни папир, без обзира на износ, 
а ако наведено добију, дужани су да га пријаве и оно постаје 
власништво Републике или јединице локалне самоуправе.

На Обрасцу ПОВП врше се пријаве поклона из става 4. 
и става 5. члана 11. Закона о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске.

2.2 Поклонодавац
Навести име поклонодавца или назив привредног 

друштва или институције која је дала поклон.
2.3 Датум и мјесто пријема поклона 
Навести датум и мјесто пријема поклона.
2.4 Вриједност поклона

Сходно члану 11. став 8. Закона о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске, вриједност 
поклона је његова тржишна вриједност.

Сходно ставу 7. овог члана у случају сумње о вријед-
ности поклона, изабрани представник, носилац извршне 
функције и савјетник дужани су да пријаве поклон Коми-
сији, која ће прибавити податак о тржишној вриједности 
поклона у Републици Српској.

3 Потпис
Тражени подаци се достављају под пуном личном, мо-

ралном, материјалном и кривичном одговорношћу, те се 
својеручним потписом потврђује њихова тачност.

Потпис подносиоца пријаве
Потпис подносиоца пријаве
Датум и мјесто подношења пријаве
Навести датум и мјесто подношења пријаве.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у ‟Службеном гласнику Републике Српске”.
________
1 појединачна, члан 6. Закона
2 појединачна, члан 5. Закона
3 појединачна, члан 8. Закона
4 члан 6. Закона
5 појединачна, члан 6. Закона
6 појединачна, члан 5. Закона
7 појединачна, члан 8. Закона
8 члан 6. Закона

Број: 02-38/15 Предсједница
30. јануара 2015. године Комисије,
Бања Лука Обренка Слијепчевић, с.р.


