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                 Датум: 02.02.2022.

Суботица

             Ha основу члана 57. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“
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),  члана  46.  и  170.  став  2.  Закона  о  државним
службеницима („Службени гласник РС“, број 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр.,
64/2007,  67/2007  -  испр.,  116/2008,  104/2009,  99/2014,  94/2017,  95/2018  и  157/2020),
члана 1. и 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места
државних  службеника  („Службени  гласник  РС“  број  117/2005,  108/2008,  109/2009,
95/2010,  117/2012,  84/2014,  132/2014,  28/2015,  102/2015,  113/2015,  16/2018,  2/2019,
4/2019, 26/19 и 42/19), члана 1. и 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника
(„Службени гласник РС“ број 5/2006 и 30/2006), члана 38. став 2. Уредбе о одређивању
компетенција  за  рад  државних  службеника  („Службени  гласник  РС“  број  4/2019),  и
Правилника о посебним компетенцијама за рад у судовима, тужилаштвима и државном
правобранилаштву  („Службени  гласник  РС“  18/19), председник  Основног  суда  у
Суботици доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОСНОВНОМ СУДУ У СУБОТИЦИ

Члан 1

Мења  се  Правилник  о  унутрашњем  уређењу  и  систематизацији  радних  места  у
Основном суду у Суботици од 29.01.2019.године, (у даљем тексту Правилник), у члану
15. под тачком 2.Судска писарница, редни број 12. судски извршитељ  у ставу 4. речи:
„Број извршилаца 2“ се замењују речима: „Број извршилаца 1“.

Члан 2

Мења  се  Правилник  о  унутрашњем  уређењу  и  систематизацији  радних  места  у
Основном суду у Суботици од 29.01.2019.године, (у даљем тексту Правилник),  у члану
15.  под  тачком  2.Судска  писарница,  редни  број  13.  радно  место  на  извршним
предметима,   у  ставу  4.  речи: „Број  извршилаца  3“  се замењују  речима: „Број
извршилаца 1“.
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Члан 3

Мења  се  Правилник  о  изменама  правилника о  унутрашњем  уређењу  и
систематизацији радних места у Основном суду у Суботици од  16.12.2021.године,  (у
даљем тексту Правилник),  у  члану 15. Правилника под тачком 4. Дактилобиро, редни
број  19. записничар,  у ставу 4 речи „Број извршилаца  24“  се  замењују речима „Број
извршилаца 27“.

Члан 4

У свему осталом Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Основном суду у Суботици од 29.01.2019.године и Правилник о изменама правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Суботици од
16.12.2021.године, остају неизмењени.

Члан 5

Овај Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних  места  у  Основном  суду  у  Суботици  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана
објављивања на огласној табли суда, а по претходно добијеној сагласности министра
правде.

  ПРЕДСЕДНИК СУДА

  РОЗАЛИЈА ТУМБАС


