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), Високи савет судства, на седници одржаној 19. априла 2012.
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 број: 110-00-10/2010-01 од 14.
децембра 2010. године и број: 110-00-3/2011-01 од 07. марта 2011. године, члан 14. став1.
мења се и гласи: У канцеларији има 40 радних места са укупно 48 извршилаца, од чега су:
2 државна службеника на положају, 44 државна службеника на извршилачким радним
местима и 2 намештеника.
Члан 2.
Члан 14. став 2. мења се и гласи: За обављање послова државних службеника на
извршилачким радним местима одређена су 44 државна службеника, и то: 5 виших
саветника, 10 самосталних саветника, 11 саветника, 2 млађa саветникa, 6 сарадника, 1
млађи сарадник, 6 референата и 3 млађа референта.
Члан 3.
У члану 15. редни број 24. мења се и гласи:
Радно место за аналитичко-планске послове
Број државних службеника: 1
Опис послова: израђује и врши анализу предлога финансијског плана за Савет и
судове за плате и текуће расходе; израђује и анализира годишње планове извршења буџета
судова за текуће расходе; израђује и анализира месечне планове за судове за текуће
расходе; врши расподелу средстава судовима; прати утрошак средстава у односу на план
извршења буџета судова; обавља и друге послове по налогу секретара и помоћника
секретара.
Услови: Стечено високо образовање из научне области 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 економиста, положен државни стручни

испит, радно искуство у струци од најмање 5 године у струци , познавање рада на
рачунару.
Звање: самостални саветник
Члан 4.
У члану 15. редни број 25. мења се и гласи:
Радно место за подршку аналитичко-планским пословима
Број државних службеника: 1
Опис послова: припрема нацрт предлога финансијског плана за Савет и судове за
плате и текуће расходе; припрема годишње планове извршења буџета судова за текуће
расходе; припрема месечне планове за судове за текуће расходе; припрема расподелу
средстава судовима; прати утрошак средстава у односу на план извршења буџета судова,
обавља и друге послове по налогу секретара и помоћника секретара.
Услови: Стечено високо образовање из научне области 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 економиста, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање 3 године у струци, познавање рада на рачунару.
Звање: саветник
Члан 5.
У члану 15. редни број 26. мења се и гласи:
Радно место за израду и извршење буџета
Број државних службеника: 1
Опис послова: учествује у изради предлога финансијског плана за Савет и предлога
финансијских планова за судове за плате и текуће расходе; учествује у изради годишњих и
месечних планова извршења за судове за текуће расходе; израђује захтеве за трансфер
средстава за текуће расходе судовима; прати базе података за извршење буџета по
разделима, главама и економским класификацијама; прати извршење буџета у односу на
план извршења и месечне планове; обавља и друге послове по налогу секретара и
помоћника секретара.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке – на
студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
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трајању од најмање четири године – дипломирани економиста, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање 1 године у струци , познавање рада на
рачунару.
Звање: млађи саветник
Члан 6.
У члану 15. редни број 27. мења се и гласи:
Радно место за праћење извршења буџета
Број државних службеника: 1
Опис послова: припрема податке за израду предлога финансијског плана за Савет и
предлога финансијских планова за судове за плате и текуће расходе; припрема податке за
израду годишњих и месечних планова извршења за судове за текуће расходе; припрема
захтеве за трансфер средстава за текуће расходе судовима; припрема базе података за
праћење извршења буџета по разделима, главама и економским класификацијама; прати
извршење буџета у односу на план извршења и месечне планове; обавља и друге послове
по налогу секретара и помоћника секретара.
Услови: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три
године - виша стручна спрема, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Звање: сарадник
Члан 7.
У члану 15. редни број 28. мења се и гласи:
Радно место за рачуноводствене послове (билансиста)
Број државних службеника: 1

Опис послова: учествује у консолидацији периодичних и годишњих извештаја
судова; усклађује стање главне књиге Трезора са помоћним књигама Савета и води
евиденцију о реализацији финансијких трансакција са Трезором и индиректним
корисницима; припрема документацију за књижења књиговодствених промена Савета и
судова; прати раучноводствена прописе и методологију буџетског рачуноводства;
припрема различите инфомрације индиректним корисницима на њихов захтев у вези
рачуноводствених прописа; реализује уговоре које је Савет закључио за потребе Савета и
судова; обавља и друге послове по налогу секретара и помоћника секретара.
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Услови: Стечено високо образовање из научне области 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 економиста, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање 1 године у струци, познавање рада на рачунару.
Звање: млађи саветник
Члан 8.
У члану 15. досадашњи редни бројеви 26. до 38. постају редни бројеви 28. до 40.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
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 10.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној
табли Високог савета судства.

Број: 110-00-4/2012-01
У Београду, 19. априла 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
Ната Месаровић
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