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Предмет: Предлози у вези са конкурсом за директора Агенције за спречавање корупције

Поштовани,
На веб-сајту Правосудне академије, 26.10.2022. објављен је конкурс за избор директора
Агенције за спречавање корупције, као и пратећа документација.1
Из објављених информација се не види да ли је Управни одбор Правосудне академије, у складу
са одредбама члана 12, став 2. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35
од 21. маја 2019, 88 од 13. децембра 2019, 11 од 12. фебруара 2021 - Аутентично тумачење, 94
од 27. септембра 2021, 14 од 7. фебруара 2022.) образовао Комисију за избор директора
Агенције и Жалбену комисију (свака од три члана), а ставом 3. истог члана да за члана комисије
може бити именовано лице које испуњава услове који се по овом закону траже за директора
Агенције.
Имајући то у виду, предлажемо да Правосудна академија објави одлуку о образовању ове две
комисије, у оквиру информација о конкурсу. Имајући у виду дугогодишњи и непрестани рад
организације Транспарентност Србија у областима које су предмет рада Агенције, овим путем
изражавамо спремност да Комисији за избор пружимо помоћ приликом израде теста (на
основу члана 6. Правилника о спровођењу јавног конкурса за избор директора Агенције за
спречавање корупције), како би питања у вези са појединим прописима била што релевантнија
са становишта рада будућег директора Агенције.
У сваком случају, позивамо Правосудну академију да након спроведеног тестирања објави и
питања на која су кандидати одговарали, са тачним резултатима, како би стручна јавност могла
да стекне увид у то у којој мери је кроз тестирање била обезбеђена провера стручности
кандидата.
Законом, као и члановима 6. и 7. Правилника о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Агенције за спречавање корупције, прописан је начин организовања тестирања кандидата2.
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Међутим, у недовољној мери је уређен део теста који се односи на представљање програма
рада кандидата, а који носи 30 бодова (на основу чега се оцењује програм). Такође, Правилник
није обезбедио јавност података у делу који се односи на представљање програма кандидата.
Они се достављају у писменом облику и представљају у усменом облику Комисији. С друге
стране, очигледно није реч о информацијама које су поверљиве природе и постоји снажан
интерес јавности да се увидом у те податке упозна са квалитетом програма, али и начином на
који је Комисија разматрала те програме.
Стога предлажемо да Комисија обезбеди јавност спровођења конкурса, нарочито у делу који се
односи на представљање програма, тако што ће: а) објавити све достављене програме у
писаном облику на својој веб-презентацији; и тако што ће б) омогућити пренос усменог
представљања програма кандидата путем видео линка и/или в) омогућити присуство
заинтересованих представника јавности том делу теста и објавити видео и аудио снимак или
транскрипт представљања програма.
Уједно изражавамо заинтересованост да одредимо представника организације који би пратио
тестирање, нарочито у овом делу.

Београд, 4.11.2022.
За Транспарентност Србија
Програмски директор
Немања Ненадић
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