
ИЗВЕШТАЈ О ВАНРЕДНОМ ОЦЕЊИВАЊУ 

 

    1. Период ванредног оцењивања: од  ______________ до ___________________ године 

    2. Општи подаци 

Суд: 

Име и презиме судијског помоћника: 

Звање: 

Радно место на коме судијски помоћник ради: 

 

 

  3. Број бодова по критеријумима и мерилима који се вреднују у случају 

ванредног оцењивања 

 

 

Критеријум обим посла (највише 35 бодова)   

- ако је судијски помоћник извршио од 85% до 100% послова који су му одређени 

описом радног места и утврђеним радним циљевима -  35 бодова 

- ако је судијски помоћник извршио од 60% до 85% послова који су му одређени 

описом радног места и утврђеним радним циљевима - 28 бодова, 

- ако је судијски помоћник извршио од 40% до 60% послова који су му одређени 

описом радног места и утврђеним радним циљевима - 21 бод,  

- ако је судијски помоћник извршио од 30% до 40% послова који су му одређени 

описом радног места и утврђеним радним циљевима - 14 бодова,  

- ако је судијски помоћник изврши до 30% послова који су му одређени описом 

радног места и утврђеним радним циљевима -  7 бодова. 

 

 

 

   Критеријум квалитет посла (највише 35 бодова)  
 

   Мерило правилно извршавање послова (највише 15 бодова)  

- ако је судијски помоћник у сваком случају прецизно и тачно извршио послове који 

су му одређени описом радног места и радним циљевима - 15 бодова,  

- ако је судијски помоћник у већини случајева прецизно и тачно извршио послове 

који су му одређени описом радног места и радним циљевима -12 бодова,  

- ако је судијски помоћник често прецизно и тачно извршио послове који су му 

одређени описом радног места и радним циљевима - 9 бодова,  

- ако је судијски помоћник понекад прецизно и тачно извршио послове који су му 

одређени описом радног места и радним циљевима - 6 бодова, 

- ако судијски помоћник у већини случајева није успео да прецизно и тачно изврши 

послове који су му одређени описом радног места и радним циљевима - 3 бода.  

 

 

 

 

 



Мерило извршавање послова у роковима (највише 10 бодова)  

- ако је судијски помоћник у сваком случају у задатим роковима извршио послове 

који су му одређени описом радног места и радним циљевима – 10 бодова 

- ако је судијски помоћник у већини случајева у задатим роковима извршио  послове 

који су му одређени описом радног места и радним циљевима – 8 бодова 

- ако је судијски помоћник често у задатим роковима извршио послове који су му 

одређени описом радног места и радним циљевима  – 6 бодова 

- ако је судијски помоћник понекад у задатим роковима извршио послове који су му 

одређени описом радног места и радним циљевима – 4 бода 

- ако судијски помоћник у већини случајева није успео да у задатим роковима изврши 

послове који су му одређени описом радног места и радним циљевима – 2 бода 

 

Мерило стваралачка способност (највише 10 бодова)  

- ако судијски помоћник у сваком случају анализира, процењује и проналази најбоља 

решења у примени материјалног и процесног права - 10 бодова, 

- ако судијски помоћник у већини случајева анализира, процењује и проналази 

најбоља решења у примени материјалног и процесног права - 8 бодова, 

- ако судијски помоћник често анализира, процењује и проналази најбоља решења у 

примени материјалног и процесног права - 6 бодова, 

- ако судијски помоћник понекад анализира, процењује и проналази најбоља решења 

у примени материјалног и процесног права - 4 бода,  

- ако судијски помоћник у већини случајева не успева да анализира, процењује и 

проналази најбоља решења у примени материјалног и процесног права - 2 бода. 

 

 

УКУПНО БОДОВА :  

 

4. Предлог оцене 
(У извештају о ванредном оцењивању могу бити предложене оцене: "задовољава" - ако рад судијског 

помоћника у периоду за ванредно оцењивање буде вреднован са 28 и више бодова по критеријумима из чланова 

13 и 14 Правилника; "не задовољава" - ако рад судијског помоћника у периоду за ванредно оцењивање буде 

вреднован са мање од 28 бодова по критеријумима из чланова 13 и 14 Правилника) 

Име и презиме предлагача оцене: 

 

Датум:                                                 Потпис: 

6. Контролни потпис 

 

Име и презиме контролора: 

Датум:                                                  Контролни потпис: 

 


