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Поштовани господине Сикимићу, 
 
Јучерашњи дан обележила је вест, која је изненадила не само општу јавност већ и оне који 
пажљиво прате активности Народне скупштине, о томе да је Одбор за административно-
буџетска и мандатско-имунитетска питања утврдио Предлог одлуке о усвајању Кодекса 
понашања народних посланика, који ће бити достављен Народној скупштини на разматрање и 
усвајање по хитном поступку. Одмах након њеног објављивања утврдили смо њену истинитост 
и на званичној интернет страници Народне скупштине пронашли поменути Предлог,  на основу 
кога је видљиво да га је наведени Одбор усвојио на седници одржаној 17. децембра1.   
 
Пажљиво смо размотрили Предлог, у мери у којој је било могуће у кратком времену. Том 
приликом уочили смо поједине недостатке, који су од значаја за рад Агенције. Сматрамо да 
постоји постоји основ и потреба да Агенција за спречавање корупције размотри сагласност 
предлога одредаба Кодекса са Законом о спречавању корупције. Закон о спречавању корупције 
садржи бројне одредбе које Агенцију за спречавање корупције одређују као орган надлежан за 
решавање сукоба интереса (давање мишљења и утврђивање да ли сукоб интереса постоји или 
не), као и о обавези сваког јавног функционера (па и народних посланика) да писмено обавесте 
Агенцију о постојању сукоба интереса или чак само сумње да тај сукоб постоји.  
 
Истовремено, одредбом члана 22. поменутог Предлога прописано је да надзор над применом 
Кодекса, па самим тим и применом одредби посвећених сукобу интереса врши Одбор за 
административно-буџетска и мандатско-имунитетска питања. Разрађујући и прецизирајући 
даље тај концепт, члан 23. Предлога прописује да се поступак због повреде Кодекса покреће 
пријавом која се подноси Одбору у писаној форми и са образложењем које указује на евентуалне 
повреде Кодекса. И члан 25. Предлога је изричит да је Одбор надлежан да донесе одлуку о 
повреди Кодекса и изрекне неку од предложених мера - опомену и јавну опомену.  
 
Чини се да би примена ових одредаба могла довести до ситуације позитивног сукоба 
надлежности и тако се штетно одразити на примену Закона о спреачвању корупције. Стога 
предлажемо да предузмете овлашћења која Вам, сагласно члану 6. став 1. тачка 11. и тачка 12. 
Закона, и да иницирате измену наведеног Предлога, пре него што буде усвојен, одлагање 
расправе о овом предлогу пре него што буду размотрена сва потенцијално спорна питања, 
односно да дате мишљење о примени Закона о спречавању корупције у вези са сукобом 
интереса народних посланика на које ће се примењивати будући Кодекс. 
 

У  Београду, дана 18.  децембра 2020. године  

За организацију Транспарентност Србија 

Програмски директор 
Немања Ненадић  

 
1 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/akta_procedura/2020/2122-20.pdf 
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