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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) и члана 57. став 2, а у вези са чланом 69. став 2. Закона о
уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 и 101/11),
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, Су I-9 545/2010 – испр. и Су I-9 800/11 у глави II, одељку 1, у
члану 7. став 3. тачка 4. бришу се речи: “лектуру и”.
У глави III, одељку 1, у условима за радно место 3 “помоћник руководиоца Службе”
бришу се интерпункцијски знак и речи: “- енглески језик”.
У одељку 3 пододељак 2, после радног места 34 додаје се ново радно место 35, које
гласи:

„35.

Радно место: администратор базе података

Број државних службеника: 1

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

Учествује у планирању, врши инсталацију, подешава и администрира базе података
и пословни софтвер у суду; учествује у планирању, врши инсталацију, подешава и администрира
антивирусни и други софтвер за заштиту у ДАТА центру; организује и пружа подршку корисницима
у примени ИКТ и у раду у оквиру информационог система; учествује у пројектовању, увођењу и
развоју
пословних
апликација
у
рад
суда
по
налогу
руководиоца;
стара
се
о
backup/disaster/recovery процедурама информационог система у ДАТА центру и о изради резервних
копија база података; стара се о техничкој исправности инсталиране опреме и уређаја за видео
надзор; израђује презентације за потребе суда; поставља анонимизоване судске одлуке и остала
докумената на интернет страницу суда; ажурира интернет страницу суда по налогу администратора
интернет презентације суда; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека.
2.

Услови:

Стечено високо образовање из научне области електротехничког и рачунског
инжењерства – на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – завршен
Електротехнички
или
Природно-математички
факултет
или
Факултет
организационих наука, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, знање енглеског језика и рада на рачунару.

Звање: саветник“

Досадашње радно место број 35 постаје радно место број 36.
Назив и опис тог радног места мењају се тако да гласе:

„36.

Радно место: администратор интернет презентације суда

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

Прикупља судске одлуке Врховног касационог суда из свих области, врши њихово
анонимизирање и форматирање; одређује кључне речи – мета за претраживање одлука објављених
на интернет страници суда; доставља анонимизиране одлуке администратору базе података ради
постављања на интернет страницу суда; прикупља и припрема предлоге текстова за објављивање и
доставља их редакцији интернет презентације ради прегледа и одобравања за објављивање;
израђује документе за објављивање и у електронској форми их доставља администратору базе
података ради постављања на интернет страницу суда; стара се да на интернет страници суда буду
увек објављени актуелни садржаји; одређује документа на интернет страници за архивирање;
израђује Информатор о раду суда; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека.“

Досадашња радна места од броја 36 до 38 постају радна места од броја 37 до 39.

У називу пододељка 4 бришу се речи: „лектуру и“.

Досадашње радно место број 39 постаје радно место број 40. У називу тог радног
места бришу се речи: „лектуру и“.

Досадашње радно место број 40 „лектор“, брише се.

Члан 2.

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