
На  основу  члана  9  Закона  о  Правосудној  академији  Управни  одбор  на
седници одржаној 01.07.2014. године доноси :

П Р А В И Л Н И К

О

САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Опште одредбе

Члан 1 

Овим правилником уређују се садржај и начин полагања завршног испита, начин
оцењивања кандидата, поступак утврђивања редоследа, начин бодовања и друга питања
од значаја за полагање завршног испита.

Циљ програма завршног испита

Члан 2

Циљ програма завршног испита је оцена спремности полазника почетне обуке за 
носиоца правосудних функција у основном суду, основном јавном тужилаштву и 
прекршајном суду.

Структура програма завршног испита 
Члан 3

Завршним испитом оцењује се колико је полазник почетне обуке оспособљен за 
правосудне функције. Сваки полазник почетне обуке полаже завршни испит на ком се 
проверава стручност и оспособљеност за функцију судије парничног одељења, судије 
кривичног одељења, судије прекршајног суда и заменика јавног тужиоца.

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Члан 4.

Полагање  завршног  испита  организује  Правосудна  Академија  у  складу  са
Законом о Правосудној академији.

Право да приступи полагању завршног испита стиче полазник почетне обуке
који је успешно завршио почетну обуку у складу са Законом о Правосудној академији
(у даљем тексту Академија) 



Уколико је кандидат током почетне обуке променио лично име уз  пријаву је дужан
да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена.

Време и место полагања испита

Члан 5

Комисија  за  завршни  испит  (у  даљем  тексту  Комисија)  одређује  време  и  место
полагања завршног испита.

О датуму и месту полагања испита Академија је дужна обавестити кандидата
најкасније 10 дана пре дана почетка полагања завршног испита.
 
         Сматра се да је кандидат уредно обавештен уколико је Академија упутила
препоручено писмено обавештење кандидату на адресу коју је доставио Академији.

 

Идентитет и правила

Члан 6

Пре  завршног  испита  члан  Комисије  или  лице  које  је  Комисија  овластила,
утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту или пасош и упознаје кандидате са
правилима којих се морају придржавати током завршног испита.

Испитна комисија

Члан 7 

Пријемни испит спроводи испитна комисија Правосудне академије, формирана у
складу са Законом о Правосудној академији.

Испитну комисију  чини пет чланова,  од којих су четири члана судије  и један члан
тужилац.

Административно техничке послове за испитну комисију обављају запослени у
Академији.

 Завршни испит

Члан 8

Полазник почетне обуке полаже завршни испит који се састоји из поступања
судије у предметима и заменика јавног тужиоца.

Сваки полазник на завршном испиту поступа:

A) Као судија у парничном поступку



B) Као судија у кривичном поступку
C) Као заменик основног јавног тужиоца. 

Комисија  може  на  захтев  кандидата  с  посебним  потребама  одобрити  и  додатна
помагала,  ако  је  њихово  коришћење  потребно  да  би  се  кандидату  омогућило
равноправно учешће на завршном испиту.

Захтев за коришћење додатних помагала мора бити достављен минимум 5 дана пре
почетка завршног испита уз веродостојну медицинску документацију.

Одлука о захтеву доставиће се кандидату уз позив за завршни испит. Против ове одлуке
није дозвољена жалба.

Припрема за завршни испит

Члан 9 

Полазници  почетне  обуке  најкасније  7  дана  пре  завршног  испита  задужују
предмете.  И  то  један  парнични  предмет,  један  кривични  и  један  јавнотужилачки
предмет.

 

Оцењивање завршног испита

Члан 10

Редослед кандидата којим ће полагати завршни испит одреди ће се жребом.

Члан 11

Усмени део испита полаже се пред свим члановима Комисије.

На усменом делу испита кандидат може користити одговарајуће прописе.

Оцјењивање усменог дела  испита

Члан 12

На усменом делу  испита оцена може бити од 0 до 5.

Сваки члан Комисије мора у свој записник унети оцену за:

- Управљање поступком



- Правну аргументацију/образложење одлуке

- Општи утисак о оспособљености

 Члан Комисије не може бити уздржан.

О току завршног испита и гласању чланова Комисије саставља се заједнички 
записник који потписују сви чланови Комисије и уписује се појединачна оцена сваког 
члана и просечна оцена кандидата.

Након завршног испита сачињава се листа кандидата према добијеним оценама
из сваког сегмента завршног испита.

Завршна оцена и утврђивање ранг листе кандидата

Члан 13

    Завршна оцена представља збир оцена из  сваког  сегмента,  парница,  кривица,
тужилаштво.

          Испитна комисија утврђује ранг листу кандидата на основу завршне оцене. 

Приговор на утврђену ранг листу кандидат може поднети Програмском савету, у
року  од три  дана  од  дана  објављивања ранг  листе.  Програмски  савет  може одбити
приговор или га усвојити и утврдити коначну ранг листу кандидата. 

Члан  14

           Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи правилник од 07.06. 2012.
године

 

                                                                        Председник Управног одбора   

Александар Степановић


