Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст
Одлуке о одређивању положаја у судовима.
Пречишћен текст Одлуке обухвата:
1. Одлуку о одређивању положаја у судовима Су I-1 54/19 од 01.04.2019. године,
из којег су изостављена завршна одредба кад Одлука ступа на снагу и
2. Одлуку о допуни Одлуке о одређивању положаја у судовима Су I-1 171/19 од
12.12.2019. године.
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Београд
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЛОЖАЈА У СУДОВИМА
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
I
Овом одлуком одређују се и разврставају радна места која су положаји у
судовима.
Положаји су радна места која подразумевају овлашћења и одговорности везане
за вођење органа и усклађивање рада у њему, у складу са законом.
Та радна места у судовима, су у Врховном касационом суду:
- управитељ суда;
- интерни ревизор;
- руководилац Службе председника суда;
- радно место за нормативне послове и припрему Опште седнице;
- секретар Кривичног одељења;
- секретар Грађанског одељења;
- секретар Одељења за заштиту права на суђење у разумном року;
- радно место за примену међународних стандарда у области заштите људских
права и
- руководилац Службе за информатичке послове.
II
На основу процене обима овлашћења и одговорности које има сваки од положаја
наведених у тачки I, положаји се сврставају у следеће групе:
- у трећој групи је положај управитељ суда;
-у четвртој групи су положаји: интерни ревизор, руководилац Службе
председника суда, радно место за нормативне послове и припрему Опште седнице,
секретар Кривичног одељења, секретар Грађанског одељења, секретар Одељења за
заштиту права на суђење у разумном року, радно место за примену међународних
стандарда у области заштите људских права и руководилац Службе за информатичке
послове.
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III
Радно место секретар Врховног касационог суда одређено је као положај
Законом о уређењу судова и разврстано је у трећу групу положаја, Уредбом о
разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
суда, а примењиваће се од добијања сагласности министарства надлежног за правосуђе
на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном
касационом суду.

Сл. белешка: Примењује се од 01.01.2020. године

