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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                       
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Трг Николе Пашића 13 
11000 БЕОГРАД 
             

 
- др Владимир Орлић, председник Народне скупштине  - 

 
 

-  
 
 
Предмет: Иницијатива за разматрање предлога кандидата за директора Агенције за 
спречавање корупције 

 

 
 
Поштовани господине Орлићу,  
 
Према информацијама које су објављене на сајту Народне скупштине, за петак, 24. фебруар 2023, 
са почетком у 10.00 часова, сазвали сте Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике 
Србије у тринаестом сазиву. Тачка 24. према предложеном дневном реду је „Предлог кандидата 
за избор директора Aгенције за спречавање корупције, који је поднела министар правде (број 
119-35/23 од 11. јануара 2023. године)“. 
 
У вези са тим, предлажемо следеће:  
 

1) Да Народна скупштина ову тачку дневног реда разматра засебно, односно, да се 
расправа о њој не обједињује ни са једном другом тачком дневног реда; 

2) Да на седницу Народне скупштине, у складу са овлашћењем из члана 89. став. 1. 
Пословника Народне скупштине позовете кандидате за директора Агенције за 
спречавање корупције 

 
Када је реч о првом предлогу, сматрамо да избор директора Агенције није повезан ни са једном 
другом предложеном тачком дневног реда. Привидно, постоји веза са тачкама 10. и 14. 
(годишњи извештај Агенције за 2021. и предлози закључака два скупштинска одбора поводом 
тог извештаја). Међутим, разматрање предлога кандидата за избор (новог) директора Агенције 
заједно са годишњим извештајем овог државног органа могло би неке од кандидата да доведе 
у повољнији, односно неповољнији положај, будући да се међу кандидатима налазе и 
доскорашњи директор Агенције, као и актуелни заменик директора Агенције.  
 
Кад је реч о другом предлогу, сматрамо да је неопходно да седници присуствују кандидати за 
директора Агенције, јер ће на тај начин народни посланици добити могућност да се упознају 
ближе са програмима кандидата и да донесу аргументованији суд о томе који од кандидата би 
на најбољи начин вршио ову битну јавну функцију.  
 
Поступак избора директора Агенције, који је прописан Законом 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.), не обезбеђује 
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адекватно представљање кандидата. Члановима 11. до 13. Закона је прописано спровођење 
јавног конкурса од стране Правосудне академије, као и дужност министра правде да предложи 
све кандидате са јавног конкурса који су остварили 80 или више (од 100 могућих) бодова на тесту. 
За разлику од бројних других закона који уређују вршење изборних надлежности Народне 
скупштине, у овом закону није прописана обавеза представљања кандидата пред ресорним 
скупштинским одбором, нити на пленарној седници. Штавише, није прописана ни обавеза 
предлагача (министра правде) да у оквиру предлога кандидата достави све релевантне 
информације на основу којих би народни посланици међу њима могли да одлуче.  
 
Конкретна штетна последица непотпуности ових норми јесте то да Предлог достављен од стране 
министарке правде садржи опис процедуре, информацију о броју бодова појединих кандидата 
на тестирању и њихове радне биографије, сачињене у нестандардизованом формату. С друге 
стране, предлог који се налази пред народним посланицима, не садржи бројне информације 
које би по својој природи требало да буду једнако важне или чак битније од оних које су 
достављене. Пре свега, посланицима нису достављени програми кандидата које је објавила 
Правосудна академија. Подсећамо да је ова институција, и поред непостојања такве обавезе, 
уживо емитовала и објавила снимак разговора конкурсне комисије са кандидатима.  
 
Напомињемо да Законом није прописана забрана позивања кандидата на седницу Народне 
скупштине на којој се разматрају њихове кандидатуре. Штавише, очигледно је да потреба и 
повод за њихово позивање постоје услед непостојања изричите обавезе да се на одговарајући 
начин представе пред ресорним скупштинским одбором и пленарној седници, односно 
непостојања обавезе да предлог кандидата садржи све релевантне информације и документе.  
 
Желећи да помогнемо поступку одлучивања у Народној скупштини, као и разговору народних 
посланика са кандидатима, уколико буду позвани на седницу, достављамо, како Вама, тако и 
свим посланичким групама у Народној скупштини Републике Србије, сажету анализу поступка 
који је спровела конкурсна комисија и објављених програма кандидата за директора.  
 
У  Београду,  

дана 22. фебруара 2023. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 
 

Доставити и:  

- Срђану Смиљанићу, генералном секретару Народне скупштине ради информисања свих 

народних посланика 
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