ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА
(идејна скица)
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1.
Овим законом уређује се положај запослених у судовима и јавним
тужилаштвима.
Члан 2.
Ако овим законом није другчије одређено, на запослене у правосудним
органима супсидијарно се примењује посебан закон којим је уређен положај
државних службеника.
На права и дужности запослених у правосудним органима који нису уређени
овим или посебним законом, примењују се општи прописи о раду.
Члан 3.
Са овим законом морају да буду усклађени подзаконски акти о правима и
дужностима запослених у правосудним органима.
КО ЈЕСТЕ А КО НИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ

Члан 4.
Запослени у државним органима су државни службеници и намештеници,
који имају статус особља у радном односу.
Члан 5.
Председници судова, судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужиоца
нису запослени, већ су носиоци јавних функција који немају права из радног
односа али имају права по основу рада.
Статус запослених немају ни лица која раде ван радног односа по уговору о
обављању привремених или повремених послова, уговору о делу, уговору о
стручном оспособљавању и усавршавању и уговору о допунском раду.
Лица из става 2 овог члана не могу бити примљена, распоређена ни упућена
да обављају послове предвиђене актом о систематизацији радних места.
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА

Члан 6.
Државни службеници у правосудним органима обављају послове из
делокруга судова и јавних тужилаштава, као и са њима повезаних општих, правних,
информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених, записничарских и
других дактилографских послова.
Послове из става 1 овог члана обављају запослени на положајним и
извршилачким радним местима.

Члан 7.
Положајна радна места у судовима су: .................................................................
....................................................... .
Положајна радна места у тужилаштвима су: .......................................................
....................................................... .
Члан 8.
Извршилачка радна места у судовима су: ............................................................
....................................................... .
Извршилачка радна места у јавним тужилаштвима су: ..........................
....................................................... .
НАМЕШТЕНИЦИ У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА

Члан 9.
Намештеници у правосудним органима су запослени на чијим се
радним местима обављају пратећи помоћно-технички послови.
Члан 10.
Радна места намештеника у содовима су: ...........................................................
....................................................... .
Радна места у јавним тужилаштвима су: ............................................................
....................................................... .
МЕРИЛА БРОЈНОСТИ ОСОБЉА У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА

Члан 11.
Мерила за утврђивање броја особља у судовима одређује министар за
послове правосуђа, водећи рачуна о броју судија и судија поротника који одређује
Високи савет судства.
Мерила за утврђивање броја особља у јавним тужилаштвима утврђује
министар за послове правосуђа, водећи рачуна о броју особља у тужилаштву који
одређује јавни тужилац.
ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 12.
За рад исте вредности при обављању истих послова у правосудним
органима, не могу се одређивати: различита основна и увећана плата, различит
коефицијент и корективни коефицијент, различита накнада плате, различита
висина других примања и различита буџетска ограничења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
....................................................................................................................................
СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА

Члан 14.
..................................................................................................................................

