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ИНФО 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ  ИСПИТА  ЗА ПРАВОСУДНУ 

АКАДЕМИЈУ 

(писмени део) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ШИФРА 

Тест се ради под шифром. (Чл. 7 Правилника о садржини и полагању пријемног испита) 

 

ВРЕМЕ 

Кандидат може полагати испит у трајању од максимум 1,5 час (90 минута) с тим да 

испит може напустити најраније 15 минута  пре истека 1,5 часа  одређених за полагање. 

(Чл. 8 Правилника о садржини и полагању пријемног испита) 

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА 

На писменом испиту (тесту), кандидатима није дозвољена међусобна комуникација, 

употреба електронских средстава, литературе, напуштање просторије.  

 

Признају  се  само  одговори  на  тесту  који  су  заокружени  хемијском  оловком.  

 

Кандидат  се по предаји израђеног теста  не може враћати у просторију (Чл. 9 

Правилника о садржини и полагању пријемног испита) 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ЖАЛБА 

Максимална оцена на тесту је десет то јест 58 до 60 бодова, а минимална за пролазак је 

оцена 3  то јест 37 до 39 бодова. 

 

Минимум који кандидати морају да остваре на писменом делу испита је 37  бодова  да 

би могли да приступе  полагању теста личности. 

 

Резултати се објављују на огласној табли у холу зграде Правосудне академије,  

Теразије 41, на вратима просторије  где сте полагали испит, као и на сајту Правосудне 

академије www.pars.rs на страни „Стручно усавршавање“ – мени „Почетна обука“, 

подмени „Пријемни испит“ 

ИДЕНТИТЕТ КАНДИТАТА 

Утврђује се на самом  испиту на основу личне  карте  или  пасоша. 

 

ДОКАЗ О УПЛАТИ ТРОШКОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ  

Кандидат је дужан да поднесе доказ о уплаћеној накнади трошкова за полагање 

испита, на писменом испиту (тесту). 

 

http://www.pars.rs/
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Кандидат  који  није  задовољан  оценом  на  писменом  делу  испита   има  право да  у  

року од 24  часа  од  истицања  обавештења  о  оцени  изврши  увид  у  тест. (Чл. 10 

Правилника о садржини и полагању пријемног испита) 

 

Правилник о садржини и полагању пријемног испита се може наћи на сајту Правосудне 

академије www.pars.rs 


