На основу чл. 61. и 75. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 10.
Одлуке о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства (,,Службени
гласник РС”, бр. 31/13 и 137/14),
Високи савет судства на седници одржаној 19. фебруара 2016. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОПУЊАВАЊУ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И ПОЛОЖАЈА У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Члан 1.
У Правилнику о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној
канцеларији Високог савета судства (,,Службени гласник РС”, број 33/10) у члану 3. став 1. речи:
„web страници“ замењују се речима: „интернет презентацији“.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Јавни конкурс се оглашава на интернет презентацији Савета, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је осам дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.“
Члан 3.
У члану 6. став 3. брише се.
Члан 4.
После члана 10. додају се члан 10а и 10б, који гласе:
„Члан 10а
Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова.
Конкурсна комисија води записник о свом раду.
Чланови конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током
спровођења конкурса.
Члан 10б
Начин обавештавања кандидата у изборном поступку бира конкурсна комисија, водећи
рачуна о његовој правној заштити, економичном трошењу средстава, јавности обавештавања и
једноставности поступка.

Кратка и хитна обавештења могу да се дају телефоном или на други погодан начин, о чему
се сачињава службена белешка.“
Члан 5.
У члану 14. став 6. брише се.
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 6. и 7.
Члан 6.
У члану 15. ст. 4. и 6. после речи:,,не задовољава“ запета и речи:„према критеријумима
које конкурсна комисија унапред одреди“ бришу се.
У ставу 8. после речи:,,постављена“ запета и речи: „према критеријумима које конкурсна
комисија унапред одреди“ бришу се.
После става 9. додаје се нови став 10. који гласи:
„Резултат усменог разговора вреднује се тако што сваки члан конкурсне комисије оцењује
одговоре кандидата, након чега се израчунава просечна вредност оцена сваког члана конкурсне
комисије.“
Досадашњи став 10. постаје став 11.
Члан 7.
У члану 2. став 1, члану 3. став 1, члану 4. и члану 14. став 1. после речи: „упражњено“ у
одређеном падежу додаје се запета и речи:,, односно слободно“ у одговарајућем падежу.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
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Председник
Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.
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