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Правосудна академија 

 

Правилник о понашању кандидата на испиту 

 

Београд, 15. март, 2023. 

 

Поштовани 

 

На основу одлуке Министаства правде о расписивању ЈАВНИХ КОНКУРСА  ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ И ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА, 

објављених  у "Службеном гласику РС" број 124/22 од 10. новембра 2022. године,  Правосудна 

академија тим поводом, као организатор испита, донела је одлуку о начину спровођења испита, 

која између осталог обухвата и „Правилник о понашању кандидата на испиту“. 

 

Овим правилником дефенише се следеће опште одредбе: 

1. Испити, и за судијске и за тужилачке помоћнике,  полагаће се одвојено, у центрима, које 

је дефинисала Правосудна академија: 
a. Београд 

b. Нови Сад 

c. Крагујевац и  

d. Ниш 

2. Кандидати су приликом конкурисања судовима и тужилаштвима, већ дефинисали место 

полагања испита 

3. Кандидат је дужан да на полагање испита са собом понесе важећу личну исправу са 

фотографијом, како би на инфо-пулту Правосудне академије, након провере, добио 

персонализовану испитну пријаву за полагање. 

4. У оквиру коначних спискова дефинисаних по местима полагања, сваки кандидат је дужан 

да пронађе своје име на списку, и да се јави инфо-пулту Правосудне академије по 

пристизању на место полагања испита и потражи своју испитну пријаву. 
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5. Испитна пријава је дводелна.  

a. Први део је персонализована испитна пријава са подацима о кандидату, 

шифром и називом испита, односно датума, времена и места полагања. Први 

део пријаве кандидат узима са собом, чува током полагања и предаје заједно са 

тестом, након завршетка испита, овлашћеном лицу Правосудне академије.  

b. КАНДИДАТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ ТЕСТА ПРЕПИШЕ 

СВОЈУ ШИФРУ КОЈА МУ ЈЕ ДОДЕЉЕНА НА ИСПИТНОЈ ПРИЈАВИ 

c. Други део пријаве је заправо потврда о полагању испита, коју кандидатн 

добија након предаје теста и испитне пријаве, које се спајају хефтањем. 

Поседовање потврде о плагању је основ за подношење приговора. 
6. Кандидати треба да буду испред просторије у којој се полаже пријемни испит 

најкасније 30 минута пре почетка одржавања испита. 

7. Кандидати улазе у салу за полагање, тек након верификације присуства и са 

испитном пријавом, односно тек када овлашћено лице Правосудне академије дозволи 

улазак у салу. 
 

 

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

1. Приправнички испит 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. 

3. Сам ток одржавања испита биће под видео надзором, у директном преносу преко 

званичних Јутјуб канала Правосудне академије, а снимци испита биће на 

располагању испитној комисији током оцењивања испита! 
4. Од кандидата се очекује понашање у складу са звањем и стеченим академским 

образовањем. Ипак, уколико се кандидат не придржава правила понашања на испиту, 

може бити удаљен и у том случају, сматра се да је кандидат остварио 0 („нула“) 

бодова. На испиту (тесту), кандидатима није дозвољена:  

a. међусобна комуникација, 

b. употреба електронских средстава, литературе и  

c. напуштање просторије. 

5. Кандидат је у обавези да пред овлашћеним лицем Правосудне академије искључи 

мобилни телефон и све своје личне ствари одложи на посебно место које ће за то бити 

предвиђено. 

6. Са испитном пријавом, кандидат се упућује у салу и седа на предвиђено место на коме се 

већ налази постављен прибор за полагање испита.  

7. Пријаву ставља на сто окренуту на доле и ту је држи до краја испита 
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8. Кандидати могу да пристижу у салу, најкасније 10 минута пре заказаног почетка самог 

одржавања испита. Након тог времена више није могуће улазити у салу.  

9. Тек након уласка свих кандидата у салу, биће подељени тестови за полагање испита. 

10. Кандидати држе тестове окренуте лицем ка столу, све док овлашћено лице Правосудне 

академије не објави да испит почиње. 

11. Предвиђено време полагања испита је 60 минута 
a. Кандидат који раније заврши испит, моћи ће да напусти салу, најраније 15 минута 

пре истека предвиђеног времена за одржавање испита. 

b. Приликом предаје испитног теста заједно са испитном пријавом, кандидат добија 

персонализовану потврду о полагању испита (други део испитне пријаве). 

12. Кандидат се по предаји израђеног теста  не може враћати у просторију 

 

 

 

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). 

a. Испит чини писмени тест, сачињен од 30 питања са више понуђених одговора 

i. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених 

одговора.  

ii. Тачан одговор на питање доноси два поена.  

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

оловком. 

iv. Не признају се одговори где је заокружено више одговора или ако се не може 

утврдити који је одговор заокружен. 

2. Листа са подацима о кандидатима и освојеним бодовима објављује се на интернет 

страни Правосудне академије, у року од три дана од дана одржавања испита. 

3. Кандидат може поднети приговор Правосудној академији на утврђени број бодова, у 

року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе.  

a. 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 

Сви тестови кандидата биће скенирани и на захтев бити послати 

кандидату, како би кандидат евентуално уложио приговор. 
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b. Приговор се подноси у писаној форми, на прописаном обрасцу који je 

постављен на сајту Правосудне академије, на странама посвећеним овим 

испитима. 
c. Кандидат је дужан да образац попуни, потпише, скенира и пошаље на једну од 

адреса за пријем електронске поште намењених одржавању испита и то: 

i. Приговор на тест за тужилачке приправнике, на адресу: 

dejan.georgijev@pars.rs 

ii. Приговор на тест за судијске приправнике, на адресу: ispit.sud@pars.rs  

d. О приговору одлучује директор ПА, у року од три дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

i. Одлука директора Правосудне академије је коначна.  
ii. Испитна комисија доставља, у року од три дана од дана када је истекао рок за 

одлучивање о приговорима, Министарству и Комисијама за пријем одређеног 

јавног тужилаштва/ суда, податке о постигнутом успеху на пријемном испиту за 

кандидате који су конкурисали за то јавно тужилаштво или тај суд. 

4. Коначне ранг листе конкурса формирају судови односно тужилаштва, сабирањем броја 

бодова освојених на испиту, са одговарајућим бројем бодова кандидата који носе са 

основних студија.  

 

Напомена: 

Правосудна академија оцењује само знање кандидата, показано на испиту, те стога креира 

листе кандидата на основу броја бодова освојених на приправничком испиту. 

Срдачно, 

Правосудна академија 

 

Теразије 41, 11000 Београд, Република Србија 

Тел: (+381 11) 2184 030, Факс: (+381 11) 2183 276 

Web: www.pars.rs; email: akademija@pars.rs 
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