
ПРИЈАВА НА ОГЛАС  

1) ПОДАЦИ О ОГЛАСУ 

Број огласа: „Сл. Гласник Републике Србије“ бр.  115/2022  

Датум оглашавања: 21.10.2022. 

Унети назив суда за који се 
конкурише (по наведеном 
огласу):  

 

 

Звање за које конкурише: 
(заокружити) 

   - судија 

   - председник суда 

 

 

 



Да ли кандидат полаже испит 
за Врховни касациони суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 Материја за писани задатак: 
(заокружити) 

а) Кривична                б) Грађанска                

 

 

Да ли кандидат полаже испит 
за Привредни апелациони суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 Материја за писани задатак:  
Привредна      

Да ли кандидат полаже испит 
за Прекршајни апелациони 
апелационисуд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 

Материја за писани задатак:  
Прекршајна      

Да ли кандидат полаже испит 
за Управни суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 
Материја за писани задатак: 
(заокружити) 

Управна 

 Да ли кандидат полаже испит 
за Апелациони суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 Материја за писани задатак: 
(заокружити) 

а) Кривична                б) Грађанска                

 Да ли кандидат полаже испит 
за Виши суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 
Материја за писани задатак: 
(заокружити) 

а) Кривична               б) Грађанска                

 Да ли кандидат полаже испит 
за основни суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 Материја за писани задатак:  а) Кривична               б) Грађанска                

 
Да ли кандидат полаже испит 
за Прекршајни суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 Материја за писани задатак:  Прекршајна      

Да ли кандидат полаже испит 
за Привредни суд? 

а) први пут                 б) поново               в) НЕ 

 Материја за писани задатак:  Привредна      

 

2) ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

Презиме и име: 
 

 

Име оца:  

Датум рођења/Место рођења:  

ЈМБГ:  

Адреса пребивалишта:  

Адреса боравишта:  

Контакт телефон:  

Е-мејл адреса:  



 

3) ПОДАЦИ О ТРЕНУТНОМ ЗАПОСЛЕЊУ: 

Радни статус: а) Запослен                 б) Незапослен 

 Назив послодавца:  

Адреса послодавца: 
(улица, место и поштански број) 

 

Опис радног места:  

 

4) ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ: 

Ниво/степен образовања:  

Назив школе/факултета:  

Датум уписа:  

Датум завршетка студија:  

Просечна оцена:  

Датум полагања правосудног 
испита: 

 

 
5) ЗА КАНДИДАТЕ ИЗ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ: 

Положен завршни испит на ПА: 
(заокружити) 

а) ДА                 б) НЕ 

 Оцена на завршном испиту:  

 
6) ПОДАЦИ О РАДНОМ ИСКУСТВУ: 

1 

Назив послодавца:  

Период од-до:  

Радно место - опис послова: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Назив послодавца:  

Период од-до:  

Радно место - опис послова: 

 

3 

Назив послодавца:  

Период од-до:  

Радно место - опис послова: 

 

4 

Назив послодавца:  

Период од-до:  

Радно место - опис послова: 

 

 

У___________________, дана __________________ 

         Подносилац пријаве 

________________________________ 
потпис подносиоца 


