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ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ 

ИСПИТА XI  генерација полазника 

ЏИ  

Име Име родитеља Презиме ЈМБГ 
    

 

Датум рођења 
Место/ држава 

рођења 

Пребивалиште (подаци из 

личне карте) – место, улица и 

број 

Адреса за контакт кандидата 

(адреса становања)  – место, 

улица и број 

    

 

Контакт телефон Мобилни телефон E-mail адреса 
   

 

Изабрана апелација у којој ће кандидат 

полагати писмени део пријемног испита 

и тест личности (заокружи одабрану) 

Приложена документа 

 

 Београд 

 Нови Сад 

 Крагујевац 

 Ниш 
 

* Изабрану апелацију није могуће 

накнадно мењати, због актуелне 

епидемиолошке ситуације 

 Оверена фотокопија дипломе  Правног факултета, односно 

скенирана у ПДФ формату 

 Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном 

испиту, односно скенирана у ПДФ формату  

 Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату 

 Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и 

скенирану ЛК у ПДФ формату 

 

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о 

положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је 

дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о 

промени личног имена 

 

У  Потпис подносиоца пријаве 

Дана                                      године   

 

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУНИТИ СВЕ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ КАКО БИ ПРИЈАВА БИЛА ПОТПУНА 
 

Пријаве се подносе: 
- Електронском поштом - са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs 

(Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду 

пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99) 

- Лично - на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд и то СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07:30 до 

15:00  
- Препорученом пошиљком - на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003 

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 12,000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 

840-31109845-16 
 

Напомене кандидата 

 

 

 

 

 

 

mailto:prijemni.ispit@pars.rs

