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6.1.  ОБЈАВЉИВАЊЕ ИМЕНА УЧЕСНИКА КОНКУРСА  
ЗА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ

У погледу доступности конкурсне документације за избор 
директора Агенције, Повереник је стао на становиште да ове ин-
формације треба учинити доступним јавности, али у мери у којој 
су оне битне за расправу о поштовању прописане процедуре из-
бора, испуњености услова изабраног кандидата, као и за распра-
ву о томе да ли је међу кандидатима које је Конкурсна комисија 
предложила за избор Одбор Агенције изабрао кандидата са нај-
бољим референцама.

Изобразложењарешења

У погледу доступности конкурсне документације за избор
директора Агенције, Повереник је стао на становиште да  ове
информацијетребаучинитидоступнимјавности,алиумериукојој
суонебитнезарасправуопоштовањупрописанепроцедуреизбора,
испуњеностиусловаизабраногкандидата,каоизарасправуотоме
далијемеђукандидатимакојејеКонкурснакомисијапредложилаза
изборОдборАгенцијеизабраокандидатасанајбољимреференцама.
Овопосебноакосеимаувидуспецифичностфункцијезакојујевршен
избор,надлежностиАгенције,апосебнообимиприродазаконских
овлашћења које директор Агенције, на основу Закона о Агенцији
за борбу против корупције, има у односу на носиоце државних и
политичкихфункција,теипоследицеприменемеракојепредузимау
оквирусвојиховлашћења.

Повереник је ценио наводе органа власти да не постоји
сагласностдвакандидатакојасуушлауужиизбордасејавнообјави
информацијаоњиховомучешћунаконкурсузадиректораАгенцијеи
закључиодаовинаводинемогуутицатинадругачијуодлукууовој
управнојствари.Овакавстав,осимнанапреднаведенимразлозима,
Повереникзасниваиначињеницида,уусловимаукојимајеборба
противкорупцијеприоритетниистратешкизадатакдржаве,избор
директора Агенције за борбу против корупције јесте догађај од
посебногинтересазајавност,чимејеиспуњенусловизчлана14.тачка
2.Законаослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,за
применуизузеткаодзаштитеправанаприватностодређеноглица,
укомслучајуЗаконнезахтевакумулативноиспуњењесвихуслова
прописанихчланом14.Закона, укључујући сагласностлицанакоје
се информације односе. Имајући то у виду, нереална су очекивања
онихучесниканаконкурсукоје јеКонкурснакомисијапредложила
заизбориизмеђукојихјенадлежниорган,тј.ОдборАгенцијевршио



476. Оправдани интерес јавности да зна 

изборзадиректораАгенције,датајдогађај,односноњиховоучешће
останеусвериприватности,аштосенеодносиинаосталекандидате
–онекојинеиспуњавајуусловеконкурсаилионеизмеђукојихизбор
нијевршен.

Чињеница да конкурсна документација садржи и информације
чије би објављивање могло да представља прекомерну обраду
података о личности и да задире у приватност лица о чијим
подацимајеречнеможебитиоправданразлогдасеускратиприступ
целокупнимдокументимаиинформацијамаупогледукојихпостоји
оправдан интерес јавности да зна, будући да се и у овом случају
примењујемеханизамиздвајањаинформација,прописанчланом12.
Законаослободномприступуинформацијамаодјавногзначаја,како
јеодлученоуставуIдиспозитиваовогрешења.

Како орган власти у односу на захтев жалиоца за доступност
конкурснедокументацијезапоследњиизбордиректорауделукоји
се односи на остале кандидате конкурса, тј. кандидате који нису
примљени,нитисуушлиуужиизбор,аучествовалисунаконкурсу,
није поступио у складу са цитираним одредбама члана 16. Закона,
Повереник је у поступку по жалби одлучио о том делу захтева
нашавшидајеоннеоснован,односнодаупогледутихинформација
правоназаштитуприватностипреовладаваинтересјавностидазна,
теданемаместаприменинекогодизузетакаизцитираногчлана14.
Закона.ТакавставПовереникзасниваначињеницидаизмеђуових
кандидатанијенивршенизбордиректора, будућида су од стране
Конкурсне комисије претходно елиминисани као кандидати који
не задовољавају  услове за обављање наведене функције, те би та
чињеницатзв.неуспелихкандидатамоглаиматидалековећештетне
последице на њихов статус у актуелном и будућем ангажовању, у
односунаинтересјавностидазнадасуониучествовалинаконкурсу.
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6.2. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Чињеница да је начело транспарентности поступка једно 
од основних законских начела у спровођењу јавних набавки и 
да транспарентност у свим фазама поступка јавних набавки, од 
планирања, према спровођења до извршења уговора неспорно 
доприноси сузбијању нерегуларности и евентуалне корупције, 
говори у прилог објављивања податка о процењеној вредности 
јавне набавке, осим када, у конкретној ситуацији, постоје 


