
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

 

 На основу члана 122. и члана 126. став 2. Закона о јавном тужилаштву („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 

111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС) и члана 2. Правилника о поступку пријема 

тужилачких приправника („Службени гласник РС”, број 92/17), 

  Министарство правде оглашава  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА  

 

 

 I Јавна тужилаштва у којима се попуњавају радна места тужилачких 

приправника и број тужилачких приправника који се примају: 

 

Назив јавног тужилаштва                                Број тужилачких приправника 
  

Прво основно јавно тужилаштво у Београду  5 

Друго основно јавно тужилаштво у Београду  4 

Треће основно јавно тужилаштво у Београду  4 

Основно јавно тужилаштво у Ваљеву  1 

Основно јавно тужилаштво у Врању  1 

Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу  2 

Основно јавно тужилаштво у Краљеву  1 

Основно јавно тужилаштво у Крушевцу  1 

Основно јавно тужилаштво у Лесковцу  1 

Основно јавно тужилаштво у Нишу  3 

Основно јавно тужилаштво у Новом Саду  3 

Више јавнo тужилаштвo у Београду   6 

Више јавнo тужилаштвo у Крагујевцу  1 

Више јавнo тужилаштвo у Краљеву  1 

Више јавнo тужилаштвo у Нишу  2 

Више јавнo тужилаштвo у Новом Саду  3 

 

 II Услови за запослење: 

 

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник 

конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном 

органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора 

од најмање шест месеци. 

 

 Услови за запослење на месту тужилачког приправника: стечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

 



 

III Садржина поступка пријема: 
 

У поступку за пријем приправника утврђује се укупна оцена којом се вреднује успех 

кандидата на основним академским студијама права и резултат пријемног испита. У 

поступку за пријем кандидат може остварити највише 100 бодова. На основу успеха 

кандидата на основним академским студијама права кандидат може остварити највише 40 

бодова, а на основу резултата пријемног испита највише 60 бодова.  

Пријемни испит спроводи Правосудна академија у складу са Програмом пријемног 

испита за судијске и тужилачке приправнике који је доступан на интернет страници 

Правосудне академије: http://www.pars.rs/  

Време и место одржавања пријемног испита за кандидате чије су пријаве 

благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази 

и који испуњавају услове за оглашена радна места, објављује се на интернет страници 

Правосудне академије и на огласној табли јавног тужилаштва за који је расписан јавни 

конкурс за пријем приправника, најмање осам дана пре дана одржавања испита. Кандидати 

ће о времену и месту одржавања пријемног испита бити посебно обавештени.  

Потпунија садржина поступка пријема тужилачких приправника прописана је 

Правилником о поступку пријема тужилачких приправника („Службени гласник РС”, број 

92/17). 

 

IV Трајање рада:  

 

Тужилачки приправник прима се у радни однос на три године. 

 

 V Пријава и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

 

 Пријава садржи назив јавног тужилаштва за које кандидат конкурише, податке о 

кандидату (адреса становања, јединствени матични број грађана – ЈМБГ, број телефона, e-

mail адреса) и биографију. Пријава мора бити својеручно потписана.  

 Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за могућност да јавно 

тужилаштво по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води 

службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део 

овог конкурса и може се преузети са интернет странице Министарства правде. 

Уз пријаву се достављају следећи докази: уверење о држављанству; извод из 

матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми (диплома или уверење); уверење 

надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.  

 Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.    

 Кандидат може конкурисати за више јавних тужилаштава, с тим што подноси 

пријаву и доказе за свако јавно тужилаштво посебно. У свакој од пријава кандидат треба да 

наведе за која друга јавна тужилаштва је конкурисао, као и да наведе које је место одредио 

за полагање пријемног испита.  

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази одбациће Комисија јавног тужилаштва за пријем 

приправника. 

 

 VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 

 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног 

дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

http://www.pars.rs/


 

 VII Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: 

 

 Пријава се подноси на адресу јавног тужилаштва за које се конкурише уз назнаку: 

„За јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника”:  

 

 Прво основно јавно тужилаштво у Београду – 11070 Београд, Булевар Зорана 

Ђинђића 104;  

 Друго основно јавно тужилаштво у Београду – 11000 Београд, Катанићева 15 ; 

 Треће основно јавно тужилаштво у Београду – 11070 Београд, Булевар Михајла 

Пупина 16;  

 Основно јавно тужилаштво у Ваљеву – 14000 Ваљево, Вука Караџића 5;   

 Основно јавно тужилаштво у Врању – 17501 Врање, Краља Стефана Првовенчаног;  

 Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 2;  

 Основно јавно тужилаштво у Краљеву – 36000 Краљево, Пљакина 4;   

 Основно јавно тужилаштво у Крушевцу – 37000 Крушевац, Трг Косовских јунака 3;  

 Основно јавно тужилаштво у Лесковцу – 16210 Лесковац, Косте Стаменковића 16;  

 Основно јавно тужилаштво у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;   

 Основно јавно тужилаштво у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;   

 Више јавнo тужилаштвo у Београду – 11000 Београд, Катанићева 15;      

 Више јавнo тужилаштвo у Крагујевцу – 34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 2;   

 Више јавнo тужилаштвo у Краљеву – 36000 Краљево, Карађорђева 5;   

 Више јавнo тужилаштвo у Нишу – 18000 Ниш, Вожда Карађорђа 23;   

 Више јавнo тужилаштвo у Новом Саду – 21000 Нови Сад, Сутјеска 3;  

 

 

 Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет 

страници Министарства правде. 

 


