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Б е о г р а д
На основу члана 16, 17, и 19. став 3. Закона о Агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС, 108/13 - др. закон, 112/13 - др.
пропис и 8/15-УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), Одбор Агенције за борбу против корупције
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
I Државни орган:
Агенција за борбу против корупције, Београд
II Функција за коју се врши избор:
Директор Агенције за борбу против корупције
Послови директора: представља Агенцију, руководи радом, организује и обезбеђује
законито и ефикасно обављање послова Агенције, доноси одлуке о повреди Закона о Агенцији за
борбу против корупције и изриче мере, даје мишљења и упутства за спровођење овог закона,
припрема годишњи извештај о раду Агенције, израђује предлог буџетских средстава за рад
Агенције, доноси опште и појединачне акте, одлучује о правима, обавезама и одговорностима
запослених у Агенцији, спроводи одлуке Одбора Агенције и врши друге послове одређене
Законом о Агенцији за борбу против корупције
Услови за избор: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да му
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; да има завршен правни
факултет и најмање 9 година радног искуства; да није осуђен за кривично дело које га чини
недостојним за вршење функције директора; да није члан политичке странке, односно
политичког субјекта.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 5 година, а место рада је Београд.

III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријавa је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа у «Службеном гласнику Републике Србије».
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство);
- радна књижица.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице Милице 1, са назнаком „За јавни
конкурс - избор директора Агенције за борбу против корупције“
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Вања Чангаловић, број телефона 011/4149-102
VII Напомене:
− Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у орган у коме ради или решење да је нераспоређен.
− Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће
одбачене.
− Јавни конкурс спроводи Одбор Агенције за борбу против корупције.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу
„Политика“, као и на званичној интернет презентацији Агенције за борбу против корупције
www.acas.rs.
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