РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
I Су бр. 9/10 Дана: 21.05.2010.године
Београд
На основу члана 1, 2, 46 и 170 Закона о државним службеницима
(«Сл.гласник РС» бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), члана 1 и 4
Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних
службеника («Сл.гласник РС» бр.117/05, 108/08 и 109/09), члана 1 и 3 Уредбе о
разврставању радних места намештеника («Сл.гласник РС» бр.5/06 и 30/06),
Правилника о правосудној стражи («Сл.гласник РС» бр.91/05, 107/05 и 104/06),
члана 57 став 2 Закона о уређењу судова («Сл.гласник РС» бр.116/08 и 104/09),
члана 6 Судског пословника («Сл.гласник РС» бр.110/09) и Правилника о
мерилима за одређивање броја судског особља у судовима («Сл.гласник РС»
бр.72/09 и 79/09), вршилац функције председника Вишег суда у Београду, дана
21.05.2010.године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊEM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
III ДЕО
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
VII – TЕХНИЧКА СЛУЖБА
54. Радно место – Радно место – Електротехничар за одржавање и
експлоатацију
Опис послова:
- организује и контролише извршење свих послова из домена електро
одржавања и експлоатације,
- планира и учествује у набавци електро-материјала, делова и уређаја, као и
у избору неопходних спољних услужних предузећа, у координацији са службом за
јавне набавке,

-стара се о квалитету и квантитету радова
- учествује у припреми планова текућег и инвестиционог одржавања електро
службе и осталих служби,
- обавља послове редовног одржавања електро-аутоматске команде, управља
електро-постројењима и потрошачима,
- обавља послове демонтаже, монтаже и замене електро-аутоматских
склопова и инсталације,
- одржава и рукује системима за грејање и хлађење,
- обавља и друге послове из електроенергетске струке, по налогу
руководиоца техничке службе и менаџера Суда.
Услови: Средња стручна спрема електро-техничког смера, најмање две
године радног искуства.
Радно место се разврстава у: Намештеник IV врсте
Број извршилаца: 1
IV ДЕО
ПOСЕБНА ОДЕЉЕЊА
VII – СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИКУ И АНАЛИТИКУ-ПОСЕБНО
ОДЕЉЕЊЕ
28. Радно место - Аудио видео инжењер за техничку подршку
Опис послова:
- контролише техничке ресурсе,
- контролише аудио-излазе,
- редовно одржава А/В систем (редовни прегледи и подешавања према
упутству произвођача опреме, индентификује евентуалне техничке
недостатке) и проверава његову исправност,
- контролише и ради на серверу конгресног система,
- контролише и ради на серверу за дигитално снимање и транскрипцију
говора,
- снима аудио и видео запис суђења на споњне медије,
- чува и архивира аудио-видео записе на екстерне медије,
- стара се о благовременој набавци техничких делова за А/В систем,
- стара се о мултимедијалним преносима са удаљених локација,
- контролише рад плазми у судницама и медија центру,
- контролише дистрибуцију видео сигнала,
- пружа техничку подршку запосленима,
- обавља и друге послове по налогу шефа одељења.

Услови: Виша техничка школа, најмање две године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит.
Звање: Млађи сарадник
Број извршилаца: 2
29. Радно место - Информатичар за аудио-видео подршку
Опис послова:
- контролише техничке ресурсе,
- контролише аудио-излазе,
- редовно одржава А/В систем (редовни прегледи и подешавања према
упутству произвођача опреме, индентификује евентуалне техничке недостатке) и
проверава његову исправност,
- контролише и ради на серверу конгресног система,
- контролише и ради на серверу за дигитално снимање и транскрипцију
говора,
- снима аудио и видео запис суђења на спољне медије,
- чува и архивира аудио-видео записе на екстерне медије,
- стара се о благовременој набавци техничких делова за А/В систем,
- стара се о мултимедијалним преносима са удаљених локација,
- контролише рад плазми у судницама и медија центру,
- контролише дистрибуцију видео сигнала,
- пружа техничку подршку запосленима,
- обавља и друге послове по налогу шефа одељења.
Услови: Средња стручна спрема техничког смера, најмање две године
радног искуства на одговарајућим пословима, положен државни стручни испит.
Звање: Референт
Број извршилаца: 2
Овај Правилник ступа на снагу након добијања сагласности министра
правде, у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Суда.

ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
Судија Драгољуб Албијанић

