Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Број: 031-05-10/2015-01
Датум: 17. септембра 2015. године
Београд

На основу члана 6. став 2. Закона о Високом савету судства (,,Службени
гласник РС“, бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 7. став 1. алинеја 2. Пословника о раду
Високог савета судства (,,Службени гласник РС“, број 29/13),
председник Високог савета судства дана 17. септембра 2015. године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПОТРЕБИ И ЧУВАЊУ
ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
Члан 1.
У Одлуци о употреби и чувању печата и штамбиља број: 031-05-1/2014-01 од 4.
фебруара 2014. године и број: 031-05-4/2015-01 од 10. марта 2015. године у члану 1. после
речи:,,Изборној комисији Високог савета судства“ реч:,,и“ замењује се запетом, а после
речи:,,Жалбеној комисији Високог савета судства,“ додају се речи:,,код Дисциплинског
тужиоца и Дисциплинској комисији“и запета.
Члан 2.
После члана 4. додају се чл. 4а и 4б, који гласе:
,,Члан 4а
Садржина, облик и величина печата које користи Дисциплински тужилац израђени
су у складу са Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 03105-266/2015-09 од 24. августа 2015. године, тако да:

Печати Дисциплинског тужиоца округлог облика носе редне бројеве – римске
цифре I и II, а садрже:
a) Република Србија;
б) Високи савет судства -Дисциплински тужилац;
в) Београд;
г) мали грб Републике Србије;
д) пречник печата 32мм.
Члан 4б
Садржина, облик и величина печата које користи Дисциплинска комисија израђени
су у складу са Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 031-05271/2015-09 од 2. септембра 2015. године, тако да:
Печати Дисциплинске комисије округлог облика носе редне бројеве – римске цифре
I и II, а садрже:
a) Република Србија;
б) Високи савет судства - Дисциплинска комисија;
в) Београд;
г) мали грб Републике Србије;
д) пречник печата 32мм.“
Члан 3.
После члана 7. додају се чл. 7а и 7б, који гласе:
,,Члан 7а
Дисциплински тужилац користи печат за отисак хемијском бојом у два примерка,
који су истоветни по садржају и величине 32 мм.
Сваки примерак печата обележен је редним бројем – римском цифром I и II која се
ставља између грба Републике Србије и седишта органа.
Члан 7б
Дисциплинска комисија користи печат за отисак хемијском бојом у два примерка,
који су истоветни по садржају и величине 32 мм.
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Сваки примерак печата обележен је редним бројем – римском цифром I и II која се
ставља између грба Републике Србије и седишта органа.“
Члан 4.
У члану 10. после става 8. додају се ст. 9, 10, 11. и 12. који гласе:
,,На писмена и акта Дисциплинског тужиоца ставља се отисак округлог печата број
I или II.
Печат број I и II Дисицплинског тужиоца поверава се на чување и употребу
запосленом на радном месту за административно-техничку помоћ дисциплинским
органима.
На писмена и акта Дисциплинске комисије ставља се отисак округлог печата број I
или II.
Печат број I и II Дисциплинске комисије поверава се на чување и употребу
запосленом на радном месту за административно-техничку помоћ дисциплинским
органима.“
Члан 5.
У члану 19. после става 8. додају се нови ст. 9. и 10. који гласе:
,,У раду писарнице Високог савета судства користи се штамбиљ ,,ПОШТАРИНА
ПЛАЋЕНА у пошти 11124 Београд 45“ у два примерка, чији отисак представља саставни
део ове одлуке.
Оба примерка штамбиља из става 9. овог члана поверавају се на чување и употребу
запосленом у писарници.“
Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 11. и 12.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Високог савета судства.

ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Драгомир Милојевић
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