На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник
РС", бр. 79/05 и 101/07-измена и допуна), члана 46. Закона о државним службеницима
("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07-измена,
67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. став 2. Уредбе о начелима за унутрашње
уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама
и службама Владе ("Службени гласник РС", бр. 81/07-пречишћен текст и 69/08), члана
4. став 2. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места
државних службеника ("Службени гласник РС", бр. 117/05 и 108/08) и члана 3. Уредбе
о разврставању радних места намештеника ("Службени гласник РС", бр. 5/06 и 30/06),
министар правде доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству правде, број: 110-00-106/2010-13 од 15. јула 2010. године, на који је
Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 110-5297/2010 од 22. јула 2010. године, у
члану 11. речи: ''послове у вези са судском стражом'' и тачка-запета бришу се.
Члан 2.
У члану 17. после речи: ''израду домаћих прописа из наведене области'' и
тачка-запете додају се речи: ''праћење активности Хашке конференције о међународном
приватном праву;''
Члан 3.
У члану 43. став 3., алинеја 2. мења се и гласи:
''- 16 радних места у звању самостални саветник - 23 (двадесет три)
извршиоца''.
У члану 43. став 3., алинеја 3. мења се и гласи:
''- 25 радних места у звању саветник - 42 (четрдесет два) извршиоца''.
У члану 43. став 3., алинеја 4. мења се и гласи:
''- 7 радних места у звању млађи саветник - 8 (осам) извршилаца''.
У члану 43. радно место: ''12.'', ''Услови'', речи: ''знање једног светског
језика'' замењују се речима: ''познавање енглеског или једног светског језика''.
У члану 43. радно место: ''16.'', мења се и гласи:
''16. радно место за подршку правним пословима
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Организује састанке радних група у изради нацрта закона и других аката
из делокруга рада Одсека; помаже у припреми мишљења о примени закона из
делокруга Министарства и давању објашњења о примени прописа на захтев грађана;
учествује у стручној припреми предлога акта које припремају друге унутрашње
јединице Министарства, ради разматрања и одлучивања у Влади; помаже у припреми
одговора министра на посланичка питања; учествује у изради мишљења на нацрте и
предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства, други државни
органи и посебне организације; учествује у припреми закључака и одлука Владе;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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, положен државни стручни испит, једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима,
познавање рада на рачунару.
Звање: млађи саветник''
У члану 43. радно место: ''21.'', после речи: ''поступа у најсложенијим
предметима међународно-правне помоћи у грађанским стварима'' и тачка-запете додају
се речи: ''прати активности Хашке конференције о међународном приватном праву;''.
У члану 43. радно место: ''21.'', ''Услови'', речи: ''положен правосудни
испит'' замењују се речима: ''положен државни стручни испит''.
У члану 43. радно место: "26." мења се и гласи:
"26. радно место за европске интеграције

1

Помаже у праћењу рада и релевантних докумената ЕУ у којима су
исказани стратешки приоритети и захтеви процеса придруживања и њиховом
повезивању са кључним документима Републике Србије и стратегијама Министарства;
учествује у изради извештаја, мишљења и информација из делокруга Министарства у
процесу придруживања ЕУ; учествује у праћењу реализације програма европских
интеграција; помаже у спровођењу активности Министарства у процесу придруживања
ЕУ; присуствује пленарном и секторским састанцима Унапређеног сталног дијалога
између државних органа Републике Србије и представника Европске комисије и
сачињава одговарајуће извештаје; сарађује са другим државним организацијама и
институцијама у процесу придруживања ЕУ; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља Друштвено-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, положен државни стручни испит, једна година радног искуства
у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада
на рачунару, знање енглеског језика.
Звање: млађи саветник''.
У члану 43. радно место ''42.'', мења се и гласи:
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''42. радно место за правне послове
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Обавља правне послове у вези са спровођењем поступака јавних набавки
Министарства и правосудних органа; учествује као члан у раду комисија за јавне
набавке радова, услуга и добара; обавља правне и имовинско-правне послове у вези са
прибављањем непокретне и покретне имовине Министарства и правосудних органа;
поступа са средствима судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије
и води евиденцију о поступању са средствима судског депозита и одузетим преметима;
води евиденцију о прибављеним непокретностима у државну својину, у сарадњи са
правосудним органима; води евиденцију и прати коришћење непокретности од стране
правосудних органа; обавља пословну комуникацију у вези са комисионом продајом
робе заплењене у кривичном поступку; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
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, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Звање: саветник''
У члану 43. радно место: ''43.'', брише се.
У члану 43. радна места: ''44.'' – ''75.'', постају радна места: ''43.'' – ''74.''
У члану 43. радно место: ''76.'', које постаје радно место:''75.'' ''после
назива радног места, број ''2'' замењује се бројем ''1''.
У члану 43. радно место: "78." које постаје радно место: ''77.'', после
назива радног места, број ''3'' замењује се бројем ''2''.
У члану 43. после радног места: "77.", додају се речи:
''78. радно место за подршку у управљању одузетим предметима и
имовинском користи
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Помаже у пословима који се односе на управљање предметима кривичног
дела, привредног преступа и прекршаја; припрема податке за упис у књигу евиденције
о предметима кривичног дела, привредног преступа и прекршаја и имовинској користи
прибављеној кривичним делом, привредним преступом и прекршајем; учествује у
преузимању предмета кривичног дела, привредног преступа и прекршаја; учествује у
припреми потребне документације за њено преузимање; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне или Економске 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; положен државни стручни испит, једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима,
познавање рада на рачунару.
Звање: млађи саветник''
У члану 43. радно место: ''80.'', мења се и гласи:
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''80. радно место за прикупљање података о одузетој имовини

2

Учествује у прикупљању података о власнику одузете имовине
проистекле из кривичног дела, учествује у прикупљању података о имовини и стању у
којем је имовина преузета од власника; уписује у књигу евиденције податке о
вредности имовине која се одузима од власника; уписује у књигу евиденције напомену
о томе да ли се имовина привремено или трајно одузима од власника, као и да ли је
привремено одузета имовина остала код власника или је поверена другом физичком
лицу; учествује у сачињавању записника о унетим подацима у књигу евиденције о
одузетој имовини проистеклој из кривичног дела; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
научно-образовног поља Друштвено-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, положен државни стручни испит, једна година радног искуства
у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада
на рачунару.
Звање: млађи саветник''
У члану 43. радно место: ''85.'', мења се и гласи:
''85. радно место за процену вредности одузете имовине
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Врши стручну процену вредности одузете покретне и непокретне
имовине проистекле из кривичног дела, привредног преступа и прекршаја; врши
процену вредности одузете непокретне имовине; прати кретање тржишне вредности
одузете непокретне имовине; стара се да трајно одузета непокретна имовина буде
продата по ценама које нису испод тренутне тржишне вредности; стара се да покретна
имовина буде продата по истој или вишој цени од процењене вредности коју је
одредила Дирекција; сарађује са установама и физичким лицима ангажованим за
процену вредности одузете имовине, када је за процену вредности ове имовине
неопходно посебно стручно знање; обавља и друге послове по налогу помоћника
директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне или Економске науке
или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничкотехнолошких 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; положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Звање: самостални саветник''
У члану 43. радно место ''91.'', ''Услови'', између речи ''Средња стручна
спрема у'' и ''четворогодишњем'' додају се речи '' трогодишњем или''.
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Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу, по добијању сагласности Владе, наредног
дана, од дана објављивања на огласној табли Министарства правде.
МИНИСТАР
Снежана Маловић
Број: 110-00-254/2010-13
у Београду, 22. новембра 2010. године

