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На основу  члана 23. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени 

гласник РС”, бр. 35/19 и 88/19), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар правде доноси 

ПРАВИЛНИК 

о Програму теста за избор члана Већа Агенције за спречавање 

корупције 

"Службени гласник РС", број 114 од 4. септембра 2020. 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се Програм теста за избор члана Већа Агенције 

за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенције). 

Члан 2. 

Програм теста састоји се из правних извора, чије познавање се проверава 

на првом делу теста и питања у вези са професионалним интегритетом, који 

се оцењује на другом делу теста. 

Члан 3. 

Правни извори чије познавање се проверава на тесту за избор члана Већа 

Агенције су: 

1) Закон о спречавању корупције; 

2) Закон о заштити узбуњивача; 

3) Закон о финансирању политичких активности; 

4) Закон о лобирању; 

5) Закон о општем управном поступку; 

6) Кривични законик (кривично дело Давање и примање мита у вези са 

гласањем (члан 156), кривично дело Прeвaрa у обављању привредне 

делатности (члан 223), кривично дело Превара у осигурању (члан 223а), 

кривично дело Проневера у обављању привредне делатности (члан 224), 

кривично дело Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности 

(члан 224а), кривично дело Пореска утаја (члан 225), кривично дело 

Нeуплaћивaњe пoрeзa пo oдбитку (члан 226), кривично дело Злoупoтрeбa 

пoложаја одговорног лица (члан 227), кривично дело Злoупoтрeбa у вези са 

јавном набавком (члан 228), кривично дело Злoупoтрeбa у пoступку 

привaтизaциje (члан 228а), кривично дело Закључење рестриктивног 

споразума (члан 229), кривично дело Примање мита у обављању привредне 

делатности (члан 230), кривично дело Давање мита у обављању привредне 
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делатности (члан 231), кривично дело Прaњe нoвцa (члан 245), кривично 

дело Злоупотреба службеног положаја (члан 359), кривично дело 

Несавестан рад у служби (члан 361), кривично дело Противзаконита наплата 

и исплата (362), кривично дело Ненаменско коришћење буџетских средстава 

(члан 362а), кривично дело Превара у служби (члан 363), кривично дело 

Проневера (члан 364), кривично дело Послуга (365), кривично дело 

Трговина утицајем (члан 366), кривично дело Примање мита (члан 367), 

кривично дело Давање мита (члан 368)); 

7) Конвенција Уједињених нација против корупције; 

8) Кривичноправна конвенција о корупцији; 

9) Грађанскоправна конвенција о корупцији. 

Члан 4. 

Део теста на којем се оцењује професионални интегритет кандидата садржи 

питања која се односе на утврђивање психолошког профила кандидата у 

односу на професионално понашање које је неопходно за обављање 

функције члана Већа Агенције. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-35/2020-05 

У Београду, 2. септембра 2020. године 

Министар, 

Нела Кубуровић Кисић, с.р. 


