УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ

Министар правде донео је Правилник о поступку пријема судијских приправника и
Правилник о поступку пријема тужилачких приправника, који су објављени у
„Службеном гласнику РС“, број 92/17 од 13.10.2017. године.
Министарство правде је огласило Јавни конкурс за попуњавање радних места
судијских приправника и Јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких
приправника, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 112/17 од 15.12.2017.
године.
Управни одбор Правосудне академије донео је 8.11.2017. године Програм пријемног
испита за судијске и тужилачке приправнике.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
На основу члана 8 став 1 Правилника о поступку за пријем судијских приправника и члана
8 став 1 Правилника о поступку пријема тужилачких приправника, пријемни испит
спроводи Правосудна академија.
С тим у вези издвајамо следеће опште одредбе:
1. Место: Испит за судијске и за тужилачке помоћнике, полаже се у градовима у
којима су седишта апелационих судова (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад), и
то на:


Правном факултету у Београду, Булевар краља Александра 67;



Правном факултету у Крагујевцу, Јована Цвијића 1;



Правном факултету у Нишу, Трг краља Александра 11 и



Правном факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1.

Напомена: Кандидати су се приликом подношења пријаве изјаснили о месту полагања испита
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2. Датум:


29. мај 2018. године – полагање пријемног испита за тужилачке
приправнике



05. јун 2018. године – полагање пријемног испита за судијске
приправнике

3. Време: Почетак одржавања пријемног испита је 11.00 часова.
4. Кандидати су дужни да буду испред просторије у којој се полаже пријемни испит
најмање 15 минута пре почетка одржавања испита.
5. Кандидат је дужан да на полагање испита са собом понесу важећу јавну исправу са
фотографијом, како би на инфо-пулту Правосудне академије, након провере
идентитета, преузео персонализовану испитну пријаву за полагање.
6. Кандидати улазе у просторију у којој се полаже пријемни испит, тек након
утврђеног идентитета и са испитном пријавом, односно тек када овлашћено лице
Правосудне академије дозволи улазак у просторију.
НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
1. Пријемни испит за приправнике се ради на папиру који је обележен печатом
Правосудне академије.
2. Израду теста надзиру чланови Испитне комисије или стручна лица Правосудне
академије која овласти Испитна комисија.
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3. Сам ток одржавања испита је под видео надзором, а снимци испита стављају се на
располагање Испитној комисији током оцењивања испита.
4. Уколико се кандидат не придржава правила понашања на испиту, може бити
удаљен и у том случају, сматра се да је кандидат остварио 0 бодова. На испиту
кандидатима није дозвољена:
a. међусобна комуникација,
b. употреба електронских средстава и литературе и
c. напуштање просторије, без одобрења лица које надзире израду теста.
5. Кандидат је у обавези да пред овлашћеним лицем Правосудне академије искључи
мобилни телефон и све своје личне ствари одложи у посебан део сале (или посебну
собу) која ће за то бити предвиђена.
6. Са испитном пријавом, кандидат се упућује у салу и седа на предвиђено место.
Кандидат идентификациони образац ставља на сто окренут на доле до краја испита
7. После извршене поделе тестова кандидати држе тестове окренуте лицем на доле,
све док овлашћено лице Правосудне академије не објави да испит почиње.
8. Предвиђено време полагања испита је 60 минута:
a. Кандидат који раније заврши испит, може да напусти просторију уз
одобрење овлашћеног лица.
b. Приликом предаје испитног теста заједно са идентификационим образсцем,
кандидат добија персонализовану потврду о полагању испита.
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c. Кандидат се одјављује са испита, на истом инфо-пулту, на коме се

и

пријавио приликом доласка на испит.
9. Признају се само одговори на тесту који су заокружени хемијском оловком.
10. Кандидат не може да се врати у просторију у којој се полаже пријемни испит,
након предаје израђеног теста.
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ОЦЕЊИВАЊЕ КАНДИДАТА
1. Након спроведеног пријемног испита, Испитна комисија утврђује за сваког
кандидата укупан број бодова добијених на испиту (максималан број бодова је 60,
минималан број бодова је 0).
2. Испит чини писмени тест, сачињен од 30 питања са више понуђених одговора
 Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од
понуђених одговора.
 Тачан одговор на питање доноси два поена.
 Не признају се одговори где је заокружено више одговора или ако се
не може утврдити који је одговор заокружен.
3. Листа са подацима о кандидатима и освојеним бодовима објављује се на интернет
страни Правосудне академије, у року од три дана од дана одржавања испита.
Сваки кандидат, има право увида у свој тест. Увид у тест могуће је остварити на
два начина:
i. Личним доласком у Правосудну академију, на адреси Теразије бр.
41, Београд (у временском року дефинисаном правилницима, сваког
радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или
ii. Слањем скенираног теста кандидату
1. Кандидат може захтевати да му се тест достави електронском
поштом. Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста
скенира потврду о предаји теста
Захтев се упућује на адресу електронске поште академије и то
за кандидате који су полагали испит за тужилачке
приправнике на адересу (ispit.jt@pars.rs
a
Кандидате који су полагали за судијске приправнике на адресу
ispit.sud@pars.rs)
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4. Кандидат може поднети приговор Правосудној академији на утврђени број бодова,
у року од осам дана од дана објављивања листе
Приговор се подноси у писаној форми, на прописаном обрасцу који се налази
на на сајту Правосудне академије.
Кандидат приговор може поднети лично, путем поште или
електронском поштом.
Уколико подноси електронском поштом:
i. Кандидат је дужан да образац попуни, потпише, скенира и пошаље на
једну од адреса за пријем електронске поште намењених одржавању
испита и то:
1. Приговор на тест за тужилачке приправнике, на адресу:
ispit.jt@pars.rs
2. Приговор на тест за судијске приправнике, на адресу:
ispit.sud@pars.rs
5. О приговору кандидата, одлучује директор Правосудне академије, у року од три
дана од дана истека рока за подношење приговора.
6. Одлука директора Правосудне академије је коначна.
7. Испитна комисија доставља, у року од три дана од дана када је истекао рок за
одлучивање о приговорима, Комисијама за пријем одређеног суда и/или јавног
тужилаштва, податке о постигнутом успеху на пријемном испиту за кандидате
који су конкурисали за тај суд и/или то јавно тужилаштво.
Правосудна академија
Београд, 18. мај 2018. године
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