
 

 

 

Упутство за пријављивање путем електронске поште 

 

Кандидат, који одлучи да се пријави на конкурс за пријем корисника почетне обуке XII 

генерације, дужан је да уз попуњену пријаву пошаље и сва тражена документа, и то 

скенирана у ПДФ формату на адресу prijemni@pars.rs. 

 

Кандидат је дужан да у наслову електронске поште (Subject) унесе следеће:  

 Име, Име родитеља, Презиме, датум и текст: Пријава на конкурс за пријем корисника 

почетне обуке XII генерације. 

Пример:  Петар Ђорђе Перић, 05.10.2021. - Пријава на конкурс за пријем корисника 

почетне обуке XII генерације 

 

У телу поруке је важно да кандидат наведе своје контакт податке, како бисмо га најлакше 

могли контактирати: 

Број фиксног телефона, мобилног телефона, електронску адресу и ако има 

алтернативну електронску адресу 

 

Као прилог (attachment), кандидад треба да приложи: 

 Попуњену пријаву (читким штампаним словима), одштампану и скенирану у ПДФ 

формату и то у следећој форми:  Ime-Imeroditelja-Prezime-Prijava.pdf где кандидат 

уписује своје име и презиме, односно име родитеља, назив документа, са обавезним 

знаком „-„ између. 

 Оверена фотокопија дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату 

и то у следећој форми:  Ime-Imeroditelja-Prezime-Diploma.pdf  

 Оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирана у 

ПДФ формату и то у следећој форми:  Ime-Imeroditelja-Prezime-Pravosudni. pdf 

mailto:prijemni.ispit@pars.rs
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 Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату и то у следећој форми:  

Ime-Imeroditelja-Prezime-Drzavljanstvo.pdf  

 Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ 

формату и то у следећој форми:  Ime-Imeroditelja-Prezime-LK.pdf 

* 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- важи исто правило назива документа. 

  

Важно: 

 Неопходно је да сви називи приложених докумената буду именовани латиничним 

писмом. 

 Сва документа, као и испитна пријава морају бити скенирана, те да скенирани 

документ верно одражава оригинал.  

 Садржај мора бити читак и видљив величине А4.  

 Фотографисана документа, или документа у формату попут JPG, GIF, TTF, BMP и сл. 

неће бити валидна. 

 Пожељно је да кандидат провери да ли је рачунар можда заражен неким вирусом, 

односно да ли у потпису своје електронске адресе има неку сличицу, анимацију и сл. 

јер тада постоји бојазан да таква пошта неће бити испоручена на адресу 

prijemni@pars.rs. 

 Кандидатима је омогућен и посебан број за комуникацију са Правосудном академијом 

путем Вибер-а +381 64 869 02 98 (сваког радног дана од 08:00 до 17:00) 

 

 

Кандидати који се за испит пријаве путем електронске поште, добиће на имејл адресу са које 

су пријаву послали, електронску потврду пријема пријаве.  

У случају да кандидат није добио потврду пријема у року од 24 сата од слања пријаве, у 

обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99. 

 

Правосудна академија 
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