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Кандидат је дужан да на полагање понесе важећу јавну исправу са фотографијом, како би, након 

провере, добио персонализовану испитну пријаву за полагање. Кандидатима се додељује шифра 

под којом учествују на тесту. 

 

Кандидати улазе у просторију у којој се полаже тест, тек након утврђеног идентитета и са 

испитном пријавом, односно тек када члан Комисије за избор и/или овлашћено лице Правосудне 

академије дозволи улазак у просторију.  

 

Кандидат је у обавези да искључи мобилни телефон.  

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

 

1. Тест за избор члана Већа Агенције се ради на тесту – папиру који је обележен печатом 

Правосудне академије. 

 

2. Израду теста надзиру чланови Комисије за избор и/или овлашћена лица Правосудне 

академије. 

 

3. 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 је 

забрањено:  

 коришћење прописа и стручне литературе;  

 употреба комуникационих уређаја и међусобна комуникација;  

 напуштање просторије, без одобрења лица које надзире спровођење теста. 

 

4. После извршене поделе тестова, кандидати тестове држе окренуте лицем на доле, све док 

овлашћено лице Правосудне академије не објави да испит почиње. 

 

5. Предвиђено време полагања је 150 минута: 

 Кандидат који раније заврши испит, може да напусти просторију уз одобрење 

овлашћеног лица и 

 приликом предаје теста заједно са идентификационим обрасцем, кандидат добија 

персонализовану потврду о полагању теста. 

 

6. Кандидат не може да се врати у просторију у којој се полаже пријемни испит, након 

предаје теста.  
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ОЦЕЊИВАЊЕ КАНДИДАТА 

 

1. Након спроведеног теста, Комисија за избор утврђује за сваког кандидата укупан број 

бодова добијених на тесту (максималан број бодова је 100). 

 

2. Испит се састоји из два дела:  

 Тест ради провере стручности, сачињен од 50 питања са више понуђених одговора: 

 Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених 

одговора.  

 Тачан одговор на питање вреднује се са два бода.  

 Не признају се одговори где је заокружено више одговора или ако се 

не може утврдити који је одговор заокружен. 

  Други део – оцена професионалног интегритета кандидата оцењује се са оценама 

„Положио“ и „Није положио“. Кандидат који добије оцену „Није положио“ не 

може бити предложен за избор члана Већа Агенције. 

 

3. Листа са кандидатима (под шифром) и освојеним бодовима објављује се на интернет 

страници Правосудне академије, најкасније у року од 15 дана од дана одржавања теста. 

 

4. Сваки кандидат, има право увида у материјал са теста, наредног дана од дана објављивања 

резултата теста.  

 

5. Кандидат има право на приговор на одлуке Комисије за избор члана Већа Жалбеној 

комисији, у року од три дана од дана објављивања резултата теста.  

 

6. О приговору кандидата, одлучује Жалбена комисија, у року од три дана од дана истека 

рока за приговор. 

 

7. Комисија за избор доставља министру правде ранг листу кандидата према успеху 

постигнутом на тесту.  

 

 

Правосудна академија 

Београд, 22. јануар 2021. године  


