
ДОПУНА КОРИСНИЧКОМ УПУТСТВУ ЗА РАД У АПЛИКАЦИЈИ ЗА ВОЂЕЊЕ ЛИЧНОГ 

ЛИСТА ЗА СУДИЈУ, СУДИЈСКОГ ПОМОЋНИКА, СУДИЈУ ПОРОТНИКА И 

ЗАПОСЛЕНОГ У СУДУ 

 

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

 

П1: „Да ли је потребно евидентирати и податке и лицима који су у суду запослени 

по основу уговора о делу или друге врсте уговора на одређено?“ 

О1: „Апликација за евидентирање личног листа за судију, судијског помоћника, судију 

поротника и запосленог у суду служи за добијање тачних, потпуних и ажурних информација 

о броју и врсти судија и судског особља у судовима. У ту сврху је потребно евидентирати 

податке о свим лицима која су, макар и за одређени краћи период, ангажована у суду.“  

П2: „Да ли је потребно прецизно уносити периоде у којима је одређено лице било 

ангажовано у суду?“ 

О2: „Апликација за евидентирање личног листа за судију, судијског помоћника, судију 

поротника и запосленог у суду омогућује да се прецизно прати укупан радни стаж за свако 

од ових лица. У ту сврху је потребно прецизно уносити временске периоде у којима је 

одређено лице било ангажовано у суду, јер је само на тај начин могуће обезбедити 

ефикасан алат за кадровско планирање у судовима. Управо из горе наведених разлога, 

потребно је да се у апликацију унесу сви подаци о радном искуству, а не само радном 

искуству стеченом у суду. Како је потребно обезбедити да подаци у апликацији одговарају 

чињеничном стању, најбоље је да се подаци о периодима запослења у апликацију уносе 

према подацима из радне књижице.“ 

П3: „Како евидентирати правилно чињеницу да одређено лице ради на радном 

месту са одређеном (нижом) стручном спремом иако фактички има другу (вишу) 

стручну спрему?“ 

О3: „Подаци који се уносе у апликацију за евидентирање личног листа за судију, судијског 

помоћника, судију поротника и запосленог у суду, треба да одговарају стварном 

чињеничном стању. Ово значи да је потребно да се у апликацију под стручном спремом 

евидентира тренутна (највиша) стручна спрема коју лице има. Чињеница да је ово лице 

запослено на позицији за коју је потребна нижа стручна спрема би се могла евидентирати 

кроз напомену, иако ово није нужно.“ 

П4: „Како правилно евидентирати чињеницу да одређено лице има положен 

државни испит како за средњу тако и за високу стручну спрему?“ 

О4: „Подаци који се уносе у апликацију за евидентирање личног листа за судију, судијског 

помоћника, судију поротника и запосленог у суду, треба да одговарају стварном 

чињеничном стању. Ово значи да је неопходно да се као податак о положеном државном 

испиту унесе оно што је актуелно, а то је у овом случају државни испит са високом стручном 



спремом. Чињеница да лице има положен и државни испит са средњом стручном спремом 

би се могао евидентирати кроз напомену.“ 

П5: „Како правилно евидентирати волонтерски стаж лица?“ 

О5: „Волонтерски стаж лица је потребно евидентирати као приправнички стаж. Овај период 

се не обрачунава као радни стаж, али улази у обрачун као индикатор задовољења услова 

за полагање правосудног испита.“ 

П6: „Како евидентирати чињеницу да је одређено лице стекло стаж из рата?“ 

О6: „Чињеницу да је одређено лице стекло стаж из рата је потребно евидентирати 

искључиво кроз напомену. Овај стаж се рачуна као посебна категорија.“ 

П7: „Да ли је за судије потребно уносити целокупно радно искуство, односно и 

оно искуство стечено пре почетка рада у суду?“ 

О7: „Апликација за евидентирање личног листа за судију, судијског помоћника, судију 

поротника и запосленог у суду служи за добијање тачних, потпуних и ажурних информација 

о броју и врсти судија и судског особља у судовима. Ово значи да је за судије, али и друга 

лица, неопходно да се уноси целокупно радно искуство, укључујући и искуство пре ступања 

на судијску функцију, односно почетка рада у суду. Ово се односи и на период проведен у 

Правосудној академији.“ 

П8: „Да ли је у случају промене презимена лица довољно извршити само 

ажурирање презимена у апликацији, или је потребно ово додатно нагласити 

кроз неку опцију?“ 

О8: „Ради што веће прегледности података у апликацији за евидентирање личног листа за 

судију, судијског помоћника, судију поротника и запосленог у суду, поред самог ажурирања 

измењеног податка, информацију о томе да је за одређено лице извршена промена 

презимена потребно је унети и као напомену кроз поље „напомена администрације“ (видети 

екран у прилогу.“  



 

 

 


