
На основу члана 46. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 

79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 3. 

став 1. и члана 6. Одлуке о образовању и раду Административне канцеларије ("Службени 

гласник РС", број 49/09), на предлог секрeтара, Високи савет судства, на седници одржаној 

7. марта  2011. године, донео је   

 

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ МЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ  

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА  

 

Члан 1. 

У  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Административној канцеларији Високог савета судства  донетог  на седници одржаној 14. 

децембра  2010. године број 110-00-10/2010-01, у члану 15. редни број 2. радно место за 

односе са јавношћу (портпарол),   редни број 4.  радно место за обраду притужби упућених 

Савету, редни број 10. радно место за европске интеграције и хармонизацију прописа и  

редни број 11. радно место за међународну сарадњу и пројекте бришу се. 

Члан 2. 

У члану 15. досадашњи редни број 3. постаје редни број 2,  досадашњи редни 

бројеви 5. до 9. постају редни бројеви   3. до  7,  досадашњи редни бројеви  12. до  36. 

постају редни бројеви   8. до 32. 

Члан 3. 

У члану 15. после редног броја 32. додају се редни бројеви  33. до  36, који гласе: 

,,33.  Радно место за односе са јавношћу (портпарол) 
 

Број државних службеника: 1 

 

 Опис послова: организује конференције за представнике медија, припрема 

интервјуе и јавне наступе председника Савета; води евиденцију заказаних медијских 

обавеза; припрема саопштења за јавност и материјал за представнике медија о 

активностима Савета и председника Савета; припрема, уређује и стара се о 

администрирању вести за интернет презентацију Савета; прегледа дневну штампу (press 

clipping) и дневно прати вести; обавља и друге послове по налогу председника Савета и 

лица кога он овласти. 

 

 Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру дрштвено-

хуманистичких наука – на студијама другог степена (дипломске академске студије – 

master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири године - завршен факултет 
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друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у 

струци,  знање енглеског језика и познавање рада на рачунару. 

 

Звање: саветник 
 

34. Радно место за обраду притужби упућених Савету 

         

Број државних службеника: 2 

 

 Опис послова: прегледа и обрађује притужбе на рад судија поднете од стране 

странака или других учесника у поступку; доставља притужбе председнику суда на 

изјашњење; прати поступање суда по притужби; израђује нацрт одговора на притужбу и 

обавештава подносиоца притужбе о предузетим мерама; обавештава надлежне органе о 

основаности притужбе и предузетим мерама; сарађује са Дисциплинским тужиоцем;  

доставља извештаје о поднетим притужбама председнику Савета; обавља и друге послове 

по налогу председника Савета и лица кога он овласти.  

  

 Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама 

другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, најмање 3 године 

радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.  

 

Звање: саветник 

 

35. Радно место за европске интеграције и хармонизацију прописа  

 

Број државних службеника: 1  

 Опис послова: успоставља, одржава и унапређује сарадњу Савета са државним 

органима и институцијама надлежним за доношење и спровођење политике која се односи 

на процес придруживања Европској унији; остварује и унапређује контакте са званичним 

представницима међународних организација и тела; обавља и друге послове по налогу  

председника Савета и лица кога он овласти. 

  Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама 

другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, радно искуство у 

струци од најмање 7 година, активно знање енглеског језика, познавање рада на рачунару. 

Звање: виши саветник 
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36. Радно место за међународну сарадњу и пројекте 

 

                                                       Број државних службеника:  1 

 

 Опис послова: обавља стручне и друге послове који се односе на међународну 

сарадњу Савета, учешће председника и чланова Савета на међународним скуповима;   

организује посете и обавља стручне и друге послове који се односе на пријем страних 

делегација; учествује у реализацији семинара, округлих столова, јавних расправа, 

презентација које организује Савет; израђује извештаје о оствареној међународној 

сарадњи; планира и припрема пројекте и сарађује са међународним организацијама и 

прати њихову реализацију; организује и прати реализацију пројектних активности и буџета 

пројекта и о томе доставља извештај председнику Савета; израђује наративни и 

финансијски извештај о реализованом пројекту за донатора, на српском и енглеском 

језику; учествује у изради Информатора о раду Савета на енглеском језику; стара се о 

садржини информација које се стављају на интернет страници суда на енглеском језику; 

обавља и друге послове по налогу председника Савета и лица кога он овласти.  

 

 Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или економске 

науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник или 

дипломирани економиста, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног 

искуства у струци, активно знање енглеског језика и познавање рада на рачунару. 

 

Звање: саветник.” 

 

     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

 По ступању на снагу овог правилника, председник Савета ће у року од 30 дана 

распоредити државне службенике и намештенике на радна места у складу са  

правилником. 

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној 

табли Високог савета судства.  

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

                                                                                   Ната Месаровић 

Број: 110-00-3/2011-01 
У Београду, 7. марта 2011. године 


