
Секретаријат Врховног касационог суда сачинио је пречишћен текст 
Распореда послова судијских помоћника Врховног касационог суда за 2011. годину. 

 
Пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника Врховног 

касационог суда за 2011. годину обухвата: 
 
1. Распоред послова судијских помоћника за 2011. годину, Су I  2  720/2010 

од 30. децембра 2010. године. 
2. Измену Распоредa послова судијских помоћника за 2011. годину, на 

основу одлуке Опште седнице о постављењу секретара суда I Су  7  277/11-2 од 11. априла 
2011. године. 

3. Измену Распоредa послова судијских помоћника за 2011. годину, на 
основу одлука председника суда о постављењу секретара Кривичног одељења I Су 330/11-
2 од 20. априла 2011. године и о постављењу секретара Грађанског одељења I Су 330/11-1 
од 20. априла 2011. године. 

4. Измену Распоредa послова судијских помоћника за 2011. годину, на 
основу одлуке председника суда број Су I 2 673/11-1 од 27. септембра 2011. године. 
 
  

Врховни касациони суд  
Секретаријат  

Су I  2  699/2011 
28. септембар 2011. године 

Б е о г р а д 
  
 
 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2011. ГОДИНУ 
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 
 
I 

Одељење судксе праксе 
 

1. Миливоје Миликић- судијски помоћник у евиденцији судске праксе  за 
грађанску материју 

2. Зденка Којдић - судијски помоћник у евиденцији судске праксе за грађанску 
материју 

3. Верица Филиповић- судијски помоћник у евиденцији судске праксе  за 
грађанску материју 

4. Милена Петровић- судијски помоћник у евиденцији судске праксе за управну 
материју 

5. Зоран Поповић- судијски помоћник у евиденцији судске праксе за  кривичну 
материју 

6. Гордана Маравић- судијски помоћник у евиденцији судске праксе за кривичну 
материју 

 
II 

Кривично одељење 
 

 Свјетлана Николић, секретар Кривичног одељења 
 

Одељење за припремни поступак  

1. Татјана Миленковић - судијски помоћник у Одељењу 

2. Звездана Говедарица-Царић - судијски помоћник у Одељењу 

3. Зорица Стојковић - судијски помоћник у Одељењу 

 

 

 

 



 I Веће 

1. Мила Ристић-секретар већа  

2. Наташа Бањац - судијски помоћник у већу 

3. Мирјана Пузовић - судијски помоћник у већу 

 

 II Веће 

1. Весна Веселиновић - секретар већа  

2. Драгана Вуксановић - судијски помоћник у већу 

3. Гордана Бурлић - судијски помоћник у већу 

4. Олгица Козлов - судијски помоћник у већу, обавља и послове       

судијског помоћника у припремном поступку Грађанског одељења, за IV веће  

 Сви судијски помоћници из оба већа учествују у раду Већа за одлучивање по 

захтевима за заштиту законитости када су известиоци судије из већа у која су 

распоређени, а по распореду који сачини председник Кривичног одељења. 

 
III 

Грађанско одељење 
  
 Јасминка Бурић, секретар Грађанског одељења 
  

 Одељењe за припремни поступак 
1. Валентина Кузмановић– судијски помоћник за I Веће  

2. Оливера Новаковић – судијски помоћник за II Веће  

3. Драгица Алексић – судијски помоћник за III Веће  

4. Олгица Козлов – судијски помоћник из Кривичног одељења, обавља             

и послове судијског помоћника у припремном поступку за IV веће 

5. Радојка Маринковић – судијски помоћник за специјализовано V веће 

 

I Веће 

1. Зорица Терзић - секретар већа 

2. Надица Манић - судијски помоћник у већу 

3. Мирјана Поповић - судијски помоћник у већу 

 

II Веће 

1. Емилија Тасић-Црвелин - секретар већа 

2. Биљана Лукић - судијски помоћник у већу 

3. Милица Кадовић - судијски помоћник у већу 

 

III Веће 

1. Мила Маричић - секретар већа 

2. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу 

3. Александар Ћетковић - судијски помоћник у већу 

4. Мира Ђорђевић -  судијски помоћник у већу 

5. Гордана Слијепчевић-Берберовић - судијски помоћник у већу 

 



 

 

IV Веће 

1. Драгица Лакић - секретар већа 

2. Марија Мариновић - судијски помоћник у већу 

3. Саша Чепић - судијски помоћник у већу 

4. Гордана Ивановић - судијски помоћник у већу  

 
 
V Специјализовано веће за управну материју 
 
1. Рајка Милијаш – секретар већа 

2. Гордана Богдановић – судијски помоћник у већу 

 
 

IV 
 До попуне положаја руководиоца Службе председника суда, послове тог 

радног места обавља Зорица Стојковић - судијски помоћник у дељењу за припремни 

поступак.         

 Поједине послове непопуњених извршилачких радних места у суду обављају 

судијски помоћници: 

 1. Звездана Говедарица-Царић - послове по поднетим захтевима за       

изузеће у Кривичном и Грађанском одељењу и послове за редакцију Билтена; 

2. Гордана Бурлић - послове анализе представки и притужби на рад  суда. 

 
 
 
 
              
 
 
 


