
   Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних    

функционалних компетенција за радна места оглашена у јавном конкурсу 

Високог савета судства 

 

 

 

 

1. за радно место за планирање и праћење извршења буџета судова, у звању саветник, 

Сектор за материјално-финансијске послове ( Одсек за буџет и аналитичко планске 

послове) 

 

 Закон о Високом савету судства („Сл. гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 88/2011  

106/2015); 

 Закон о уређењу судова ( „Сл. гласник РС , бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 

31/2011 - др.закон , 78/2011 - др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - 

др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - Одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - 

Одлука УС); 

 Закон о буџетском систему ( „Сл. гласник РС ", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). 
 

 
 

2. за радно место за послове стручне подршке пословима за избор судија, 

председника судова и судија поротника, у звању саветник, Сектор за статусна 

питања судија и судија поротника ( Одсек за статусна питања судија и судија 

поротника) 

 

 Закон о судијама (“Службени гласник РС“, бр.116/08 , 58/09-одлука УС, 104/09, 

101/10, 8/12-одлука УС, 121/12, 124/12-одлука УС, 101/13,111/14-одлука УС, 

117/14, 40/15, 63/15-одлука УС, 106/15, 63/16-одлука УС и 47/17); 

 Закон о уређењу судова ( „Службени гласник РС , бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 

31/2011 - др.закон , 78/2011 - др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - 

др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - Одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - 

Одлука УС); 

 Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр.18/2016  и 

95/2018 - аутентично тумачење), као и прописи из надлежности органа: Закон о 

Високом савету судства  (“Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 88/2011, 

106/2015); 

 Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 

88/2011 I 106/2015); 



 Пословник о раду Високог савета судства (“Службени гласник РС“, бр 29/2013-51, 

4/2016-104,91/2016-46;24/2017-64;7/2018-55;69/2018-27); 

 Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и  

достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и 

о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда  (“Службени 

гласник РС“, бр.94/2016); 

 Правилник о поступку и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и 

оспособљеност кандидата који се први пут бира на судијску функцију (“Службени 

гласник РС“, бр. 7/2018). 

 

 

3. за радно место за вредновање рада судија и председника судова, у звању  

саветник, Сектор за статусна питања судија и судија поротника ( Група за 

вредновање рада судија и председника судова) 

 

 Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр.  18/2016  и 

95/2018 - аутентично тумачење)  као и прописи из надлежности органа: Закон о 

Високом савету судства  (“Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 88/2011, 

106/2015); 

 Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 

88/2011 I 106/2015);  

 Закон о судијама (“Службени гласник РС“, бр.116/08 , 58/09-одлука УС, 104/09, 

101/10, 8/12-одлука УС, 121/12, 124/12-одлука УС, 101/13,111/14-одлука УС, 

117/14, 40/15, 63/15-одлука УС, 106/15, 63/16-одлука УС и 47/17);  

 Закон о уређењу судова ( „Сл. гласник РС , бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 

31/2011 - др.закон , 78/2011 - др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - 

др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - Одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - 

Одлука УС); 

 Закон о управним споровима (“Службени гласник РС“, бр.111/09) 

 Пословник о раду Високог савета судства (“Службени гласник РС“, бр 29/2013-51, 

4/2016-104,91/2016-46;24/2017-64;7/2018-55;69/2018-27); 

 Правилник о критеријумима, мерилима поступку и органима за вредновање рада 

судија и председника судова   (,,Службени гласник РС“, бр. 81/14, 142/14, 41/15 и 

7/16) 

 

 

 

 

 



4. за радно место за припрему, спровођење и праћење пројеката, у звању  

саветник, Одељење за припрему прописа и европске интеграције 

 

 Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 

88/2011, 106/2015);  

 Закон о судијама (“Службени гласник РС“, бр.116/08 , 58/09-одлука УС, 104/09, 

101/10, 8/12-одлука УС, 121/12, 124/12-одлука УС, 101/13,111/14-одлука УС, 

117/14, 40/15, 63/15-одлука УС, 106/15, 63/16-одлука УС и 47/17);  

 Закон о уређењу судова ( „Службени гласник РС , бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 

31/2011 - др.закон , 78/2011 - др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - 

др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - Одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - 

Одлука УС).  

 Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)  за период 2014-2020. године 

(,,Службени гласник РС“, број 10/19) 

 

 Практичан водич за процедуре уговарања за спољне активности ЕУ 

 

5. за радно место за подршку евиденционим пословима по притужбама упућених 

Савету, у звању сарадник, Група за обраду притужби упућених Савету 

 

 Закон о Високом савету судства („Сл. гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 88/2011  

106/2015) 

 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ( "Сл. гласник РС", 

бр. 101/13) ; 

 Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр.18/2016  и 

95/2018 - аутентично тумачење);  

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС“ 

бр.80/92,45/2016 и 98/2016)  

 

  

6. за радно место за канцеларијске послове, у звању референт, Група за 

писарницу ( административно-техничке послове) 

  

 Закон о Високом савету судства („Сл. гласник РС“, бр.116/2008, 101/2010, 88/2011  

106/2015); 

 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС“ 

бр.80/92,45/2016 и 98/2016)  

 Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“ 

(10/93,14/93-испр.,67/2019 и 3/2017) 

 



 

 

-  

 


