
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ 
 

Услови за избор члана Већа Агенције 

 

Члан 21. 

 

За члана Већа Агенције може да буде изабрано лице које испуњава опште услове за рад у 

државним органима, има завршен правни факултет, најмање девет година радног искуства у 

струци и није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци или за 

кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције. 

 

Члан Већа Агенције не може да буде члан политичке странке, односно политичког субјекта и 

подлеже истим обавезама и забранама које се по овом закону односе на јавне функционере. 

 

Члан Већа Агенције може бити запослен изван Агенције или обављати други плаћен посао, ако то 

није у супротности са овим законом. 

 

 

Јавни конкурс за избор члана Већа Агенције 

 

Члан 22. 

 

Члана Већа Агенције бира Народна скупштина већином гласова свих народних посланика после 

спроведеног јавног конкурса, који расписује министарство надлежно за послове правосуђа. 

 

Оглас о јавном конкурсу за избор члана Већа Агенције објављује се у "Службеном гласнику 

Републике Србије" и најмање једном средству јавног обавештавања које покрива целу територију 

Републике Србије, као и на интернет страници министарства, Агенције и Правосудне академије. 

 

 

Спровођење јавног конкурса за избор члана Већа Агенције 

 

Члан 23. 

 

Јавни конкурс за избор члана Већа Агенције спроводи Правосудна академија. 

 

Управни одбор Правосудне академије образује Комисију за избор члана Већа Агенције и Жалбену 

комисију, које су састављене од по три члана. Чланови комисија имају право на накнаду за рад у 

комисији, чији износ одређује Управни одбор Правосудне академије. 

 

За члана комисије може бити именовано лице које испуњава услове који се по овом закону траже 

за члана Већа Агенције. 

 

Комисија за избор члана Већа Агенције прегледа пријаве на јавни конкурс и приложене доказе, 

сачињава списак кандидата који испуњавају услове за избор и спроводи тест у којем се оцењују 

стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата. На тесту се оцењују само стручне 

оспособљености, знања и вештине које су одређене у програму теста који доноси министар 

надлежан за послове правосуђа. 

 

Тест се састоји из два дела. 

 

У првом делу теста проверава се стручност кандидата, а у другом делу теста оцењује се 

професионални интегритет кандидата за обављање функције члана Већа Агенције. 



ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ 
 

 

За први део теста кандидат може да добије највише 100 бодова. 

 

Други део теста оцењује се оценама "положио" и "није положио". Кандидат који добије оцену 

"није положио" не може бити предложен за избор члана Већа Агенције. 

 

Комисија за избор члана Већа Агенције, у року од 15 дана од дана завршетка теста, објављује 

резултате теста. 

 

Кандидат има право приговора на одлуке Комисије за избор члана Већа Агенције у року од три 

дана од дана објављивања резултата теста, односно од дана одбачаја пријаве на јавни конкурс. 

 

О приговору из става 10. овог члана одлучује Жалбена комисија у року од три дана од дана истека 

рока за приговор. 

 

После спроведеног теста и окончања поступка по приговору, Комисија за избор члана Већа 

Агенције доставља министру надлежном за послове правосуђа ранг листу кандидата према успеху 

постигнутом на тесту. 

 

Министар надлежан за послове правосуђа доноси акт којим ближе уређује спровођење јавног 

конкурса за избор члана Већа Агенције. 

 

 

Избор члана Већа Агенције 

 

Члан 24. 

 

Министар надлежан за послове правосуђа дужан је да Народној скупштини предложи кандидате 

који су на тесту остварили најмање 80 бодова. 

 

Ако Народна скупштина одлучи да не изабере све чланове Већа Агенције чији је избор оглашен 

или ако нема довољног броја кандидата који су на испиту остварили најмање 80 бодова, поново се 

расписује јавни конкурс у року од 30 дана од дана када је Народна скупштина одлучивала, 

односно од дана када је утврђена ранг листа кандидата из члана 23. став 12. овог закона. 

 


