
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
I Су бр. 9/14-1-1 
Дана 01.09.2014.године 
Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 1 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава («Сл.гласник 
РС» бр.101/2013), члана 57 став 2 Закона о уређењу судова («Службени гласник РС» бр.116/08, 
104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011 и 101/2013), члана 46 и 170 Закона 
о државним службеницима («Службени гласник РС» бр.79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 
64/2007, 67/2007 – испр., 116/08 и 104/09), члана 1 и 4 Уредбе о разврставању радних места и мерилима 
за опис радних места државних службеника («Службени гласник РС» бр.117/2005, 108/2008 и 
109/2009, 95/2010 и 117/2012), члана 1 и 3 Уредбе о разврставању радних места намештеника 
(«Службени гласник РС» бр.5/06 и 30/2006), члана 6 Судског пословника («Службени гласник РС» 
бр.110/2009, 70/2011, 19/2012 и 89/2013), Правилника о правосудној стражи («Службени гласник РС» 
бр.91/05, 107/05 и 104/06), и Правилника о мерилима за одређивање броја судског особља у судовима 
(«Службени гласник РС» бр.72/09 и 79/09), председник Вишег суда у Београду дана 01.09.2014.године 
доноси 
 
 
 

 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊEM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ 
 
 

Члан 1.     
 

 У III делу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у 
Београду I Су. бр 9/14-1  од 25.03.2014.године, који носи назив „Систематизација радних места”, мења 
се члан 14 тачка 4 Радно место - Судијски помоћник, тако да гласи: 
 
 Члан 14. 

 
 4. Радно место – Судијски помоћник 
 

4а. Судијски сарадник 
 
Опис послова: помаже судији у раду; проучава правна питања у вези са радом судија у 

једноставнијим предметима; израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне 



ставове за публиковање; врши под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге 
послове по налогу председника суда или судије. 
 

Услови: Правни факултет и положен правосудни испит 
 

Звање: Саветник  
 
Број извршилаца: 8 
 
 
4б. Виши судијски сарадник  
 
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у 

појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, 
врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда или судије. 
 

Услови: Правни факултет, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног испита. 
 

Звање: Самостални саветник   
 
Број извршилаца: 53 
  
 

  Члан 2.     
 
У IV делу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у 

Београду I Су. бр 9/14-1  од 25.03.2014.године, који носи назив „Посебна одељења”, мења се члан 21 
тачка 1 Радно место - судијски помоћник, тако да гласи: 

 
 Члан 21. 
 
 1.  Радно место - Судијски помоћник 
 

1а. Виши судијски сарадник  
 
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у 

појединим предметима; израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање; 
врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда или судије. 
 

Услови: Правни факултет, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног испита. 
 

Звање: Самостални саветник  
 
Број извршилаца: 27 



 
 

     Члан 3.      
       

У преосталом делу Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Вишем суду у Београду I Су. бр 9/14-1 од 25.03.2014.године остаје неизмењен.  

 
 

       Члан 4.        
 

 Овај Правилник ступа на снагу након добијања сагласности министра правде, у року од 8 дана 
од дана објављивања на огласној табли суда. 
 
 
                                
 
                                                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                           ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 
                                      Судија Александар Степановић 
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