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На основу члана 12. став 13. 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 спровођењу јавног конкурса за избор директора Агенције за
спречавање корупције
"Службени гласник РС", број 114 од 4. септембра 2020.
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује спровођење јавног конкурса за избор
директора Агенције за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенције).
Објављивање огласа о јавном конкурсу и подношење пријава
Члан 2.
Поступак избора директора Агенције започиње објављивањем огласа о
јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава кандидата за избор директора Агенције (у даљем тексту: кандидат)
подноси се Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања
огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Садржај огласа о јавном конкурсу
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу сaдржи слeдeћe пoдaткe:
1) услове које мора да испуњава кандидат;
2) мeстo и рoк зa пoднoшeњe приjaвe нa јавни кoнкурс;
3) дoкумeнтaциjу кojу je пoтрeбнo пoднeти уз приjaву зa јавни кoнкурс;
4) oбрaзaц приjaвe за јавни кoнкурс;
5) висину нaкнaдe зa учeшћe нa јавном кoнкурсу и брoj рaчунa нa кojи сe
уплаћује нaкнaда.
Оглас о јавном кoнкурсу мoжe сaдржaти и другe пoдaткe нeoпхoднe зa
његово спрoвoђeњe.
Комисија за избор директора Агенције
Члан 4.

Комисија за избор директора Агенције (у даљем тексту: Комисија) бира
председника Комисије међу члановима Комисије.
Кoмисиja дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa члaнoвa Кoмисиje.
Администрaтивнe пoслoвe зa Кoмисиjу обавља један или више запослених у
Правосудној академији.
Сачињавање списка кандидата и полагање теста
Члан 5.
По истеку рока за пријем пријава кандидата Комисија приступа прегледу
пријава ради сачињавања списка кандидата који испуњавају услове за
избор.
Неблаговремене, недозвољене, неразумљиве или непотпуне пријаве
Комисија одбацује решењем против кога кандидат може изјавити приговор
Жалбеној комисији у складу са Законом о спречавању корупције (у даљем
тексту: Закон).
Садржина теста
Члан 6.
Први део теста на којем се проверава стручност кандидата садржи укупно 70
питања и то:
1) 30 питања из Закона о спречавању корупције;
2) шест питања из Закона о заштити узбуњивача;
3) шест питања из Закона о финансирању политичких активности;
4) шест питања из Закона о лобирању;
5) шест питања из Закона о општем управном поступку;
6) пет питања из Закона о прекршајима;
7) пет питања из Кривичног законика;
8) два питања из Конвенције Уједињених нација против корупције;
9) два питања из Кривичноправне конвенције о корупцији;
10) два питања из Грађанскоправне конвенције о корупцији.
На првом делу теста кандидати одговарају на питања заокруживањем једног
од понуђених одговора. Не признаје се одговор на питање ако је заокружено
више понуђених одговора или ако се не може утврдити који је одговор
заокружен.
Тачан одговор на постављено питање на првом делу теста вреднује се са
једним бодом.

Други 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 директора Агенције.
У трећем делу теста оцењује се програм рада Агенције. Програм рада
кандидат подноси писмено и представља усмено члановима Комисије.
Програм рада кандидата оцењује се са највише 30 бодова.
Спровођење теста
Члан 7.
Време и место одржавања теста објављује се на интернет страници
Правосудне академије најкасније осам дана пре дана одржавања.
Спровођењу теста присуствује најмање један члан Комисије и запослени у
Правосудној академији које Комисија одреди.
Полагање дела теста на којем се проверава стручност кандидата траје
најдуже два сата од уручивања теста свим кандидатима.
Ради спровођења дела теста на којем се оцењује професионални интегритет
кандидата могу се ангажовати и лица која поседују знања из те области.
Пре започињања теста члан Комисије утврђује идентитет кандидата који је
приступио спровођењу теста.
Приликом уласка у просторију у којој се одржава тест кандидату се
додељује шифра под којом учествује на тесту, тако да идентитет кандидата
није познат пре објављивања резултата теста.
Тест се ради писмено, на папиру који је обележен печатом Правосудне
академије.
При изради теста кандидат не може да се служи текстовима прописа и
стручном литературом, нити било каквим техничким помагалима, укључујући
комуникационе уређаје, као ни да комуницира са другим кандидатима.
Кандидат не сме да напушта просторију у којој се одржава тест без
одобрења лица које надзире спровођење теста.
Кандидат који користи недозвољени материјал или се договара са другим
кандидатима удаљава се са полагања теста и сматраће се да тест није
положио.
Објављивање резултата теста и поступак по приговору
Члан 8.
После завршетка теста Комисија у законском року објављује резултате теста
на интернет страници Правосудне академије са означењем дана
објављивања.

Кандидат може наредног дана од дана објављивања резултата теста да
изврши увид у материјал са теста у присуству запосленог у Правосудној
академији којег је Комисија одредила.
Против одлуке Комисије о резултатима теста кандидат може изјавити
приговор Жалбеној комисији, преко Комисије, у складу са Законом.
Жалбена комисија
Члан 9.
Жалбена комисија бира председника Жалбене комисије међу члановима
Жалбене комисије.
Жалбена кoмисиja oдлукe дoнoси вeћинoм глaсoвa члaнoвa Жалбене
кoмисиje.
Администрaтивнe пoслoвe зa Жалбену кoмисиjу обавља један или више
запослених у Правосудној академији.
Ранг листа кандидата
Члан 10.
После окончања поступка по приговору, Комисија, у складу са Законом,
сaстaвљa ранг листу кандидата према постигнутом успеху на тесту и
доставља је министру надлежном за послове правосуђа.
Ступање на снагу
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-43/2020-05
У Београду, 2. септембра 2020. године
Министар,
Нела Кубуровић Кисић, с.р.

