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Б е о г р а д 

На основу члана 46. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 

83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), а у вези са чланом 69. став 2. Закона о уређењу судова 

(„Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10 и 31/11), председник Врховног касационог 

суда, доноси 

  

  

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ 

  

Члан 1. 

  

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду 

Су I-9 536/2010 и Су I-9 545/2010 - испр,  у глави II, одељку 1, у члану 4. став 1. после речи: 

“европске интеграције;” додају се речи: “израђују се нацрти нормативних аката суда и обављају 

стручни и административни послови за Општу седницу;”. 

  

У члану 7. став 2. речи: “израђују нацрти нормативних аката суда;  обављају стручни и 

административни послови за Општу седницу;” бришу се. 

  

У ставу 3. тачка 6. речи: “заштиту на раду” замењују се речима: “за безбедност и здравље на раду”. 

  

У глави III, одељку 1, после радног места број 3 додаје се ново радно место број 4, које гласи: 

  

4.  Радно место за нормативне послове и припрему Опште седнице 



    Државни службеник на положају: 1 

  

ОПИС РАДНОГ МЕСТА: 

Припрема предлоге општих аката, осим оних које припремају руководиоци организационих 

јединица; врши правно-техничку редакцију свих општих аката које доносе председник суда и 

Општа седница; припрема материјал за Општу седницу и води записник на седници; израђује 

нацрте одлука са Опште седнице и стара се о њиховом спровођењу; припрема Годишњи распоред 

послова судија и судског особља; припрема материјал и присуствује састанцима које организује 

председник суда са председницима судова; присуствује седницама Високог савета судства; прати 

примену прописа из области правосуђа - пре свега прописе којима су уређени рад судова и судија - 

указује на њихову евентуалну неусаглашеност, проблеме у примени и потребу за изменом или 

побољшањем текста;  припрема материјале поводом нацрта закона и других прописа о којима суд, 

у поступку њиховог доношења, даје мишљење; на основу обрађених статистичких података и 

аналитике рада Врховног касационог суда и нижестепених судова, израђује нацрт текста годишњег 

извештаја; обавља и друге послове по налогу председника суда. 

  

Услови:       Стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама другог 

степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни 

испит, најмање девет година радног искуства у правној струци, познавање рада на 

рачунару. 

  

                        Положај: четврта група“.  

 

Досадашња радна места од броја 4 до 18, постају радна места од броја 5 до 19. 

Досадашње радно место број 19. брише се. 

У истој глави,  одељку 3. пододељак 6, у називу службе, речи: “заштиту на раду” замењују се 

речима: “за безбедност и здравље на раду”. 

У називу радног места број 44. речи: “заштиту на раду” замењују се речима: “за безбедност и 

здравље на раду”. 

У опису тог радног места речи: “заштиту на раду” замењују се речима: “на безбедност и здравље на 

раду”, речи: “мера заштите на раду” замењују се речима: “мера за безбедност и здравље на раду” и 

речи: “заштите на раду” замењују се речима: “у области безбедности и здравља на раду”.   

У називу радног места број 45. речи: “заштиту на раду” замењују се речима: “безбедност и здравље 

на раду”. 

У опису тог радног места, речи: “мера заштите на раду” замењују се речима: “мера за безбедност и 

здравље на раду”. 

Услови за рад на том радном месту мењају се, тако да гласе: 

“Стечено високо образовање на основним академским студијама у трајању од четири године, у 

оквиру образовно научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, 

положен државни стручни испит и стручни испит за обављање  послова безбедности и здравља на 

раду, радно искуство у стуци од најмање три године, познавање рада на рачунару.” 



  

Члан 2. 

  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Врховног 

касационог суда. 

  

ПРЕДСЕДНИК               

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

Ната Месаровић 

 


