Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст
Распореда послова судија у Врховном касационом суду за 2018. годину.
Пречишћен текст Годишњег распореда послова судија за 2018. годину обухвата:
1. Распоред послова судија за 2018. годину Су I-2 50/17-1 од 28.12.2017. године;
2. Измене распореда послова судија за 2018. годину Су I-2 13/18 од 16.05.2018.
године;
3. Измене распореда послова судија за 2018. годину Су I-2 31/18-1 од 27.09.2018.
године и
4. Измене и допуне Годишњег распореда послова судија за 2018. годину Су I-2
37/18-1 од 09.11.2018. године.
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Служба председника суда
Су I-2 37/18-2
15.11.2018. године

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ
СУДУ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Судска управа
Пословима судске управе руководи Драгомир Милојевић, председник
суда.
За заменике председника суда одређују се судије Љубица Милутиновић и
Радослав Петровић.
Председника суда замењиваће судија Љубица Милутиновић, заменик
председника суда.
II
Судска одељења и уредник Билтена
За председнике судских одељења одређују се, и то:
1. У Одељењу судске праксе: Драгомир Милојевић, председник суда, за
заменике, судије Бата Цветковић и Весна Поповић.
2. У Кривичном одељењу: судија Бата Цветковић, а за заменика судија
Радмила Драгичевић-Дичић.
3. У Грађанском одељењу: судија Предраг Трифуновић, а за заменика
судија Звездана Лутовац.
4. У Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року: судија
Љубица Милутиновић, а за заменика судија Соња Павловић.
Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је судија Драгиша
Слијепчевић, а заменик главног и одговорног уредника, судија Бранислава
Апостоловић.
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III
Кривично одељење
1.
1. Веће
1. Невенка Важић, председник већа
2. Веско Крстајић, члан већа
3. Биљана Синановић, члан већа
4. Милунка Цветковић, члан већа
2. Веће
1. Бата Цветковић, председник већа
2. Драган Аћимовић, члан већа
3. Радослав Петровић, члан већа
4. Мирољуб Томић, члан већа
5. Јасмина Васовић, члан већа
3. Веће
1. Зоран Таталовић, председник већа
2. Радмила Драгичевић-Дичић, члан већа
3. Маја Ковачевић-Томић, члан већа
4. Соња Павловић, члан већа
5. Драгомир Милојевић, члан већа
Председника већа замењује први члан истог већа.
У већима се решавају сви кривични предмети из надлежности Врховног
касационог суда уколико овим распоредом није одређено да се решавају у посебном
већу.
У већима се решавају прекршајни предмети из надлежности Врховног
касационог суда за прекршаје из области јавног реда и мира (01), саобраћаја (02) и јавне
безбедности (03).
Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који
ће утврђивати месечно председник Кривичног одељења.
2.
Већа за одлучивање о захтевима за заштиту законитости подигнутим
против одлука Врховног касационог суда и привредних судова:
1. Веће
1. Невенка Важић, председник већа
2. Веско Крстајић, члан већа
3. Соња Павловић, члан већа
4. Милунка Цветковић, члан већа
5. Драган Аћимовић, члан већа
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2. Веће
1. Бата Цветковић, председник већа
2. Зоран Таталовић, члан већа
3. Радмила Драгичевић-Дичић, члан већа
4. Биљана Синановић, члан већа
5. Радослав Петровић, члан већа
Уколико су поједини чланови већа учествовали у доношењу одлуке
Врховног касационог суда против које је подигнут захтев за заштиту законитости, веће
ће се формирати од чланова који нису учествовали у доношењу те одлуке и по
распореду који одреди председник Врховног касационог суда.
3.
Чланови већа из тач. 1 и 2. могу замењивати одсутне чланове тих већа.
4.
За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу одређује
се судија Веско Крстајић, а за заменика судија Зоран Таталовић.
IV
Грађанско одељење
1.
1. Веће
1. Весна Поповић, председник већа
2. Лидија Ђукић, члан већа
3. Божидар Вујичић, члан већа
2. Веће
1. Јасминка Станојевић, председник већа
2. Бисерка Живановић, члан већа
3. Споменка Зарић, члан већа
3. Веће
1. Драгиша Слијепчевић, председник већа
2. Бранко Станић, члан већа
3. Гордана Ајншпилер Поповић, члан већа
4. Веће
1. Предраг Трифуновић, председник већа
2. Звездана Лутовац, члан већа
3. Јелена Боровац, члан већа
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5. Веће
1.
2.
3.
4.

Љубица Милутиновић, председник већа,
Биљана Драгојевић, члан већа,
Весна Субић, члан већа
Јелица Бојанић Керкез, члан већа

6. Веће
1. Слађана Накић-Момировић, председник већа
2. Марина Говедарица, члан већа
3. Добрила Страјина, члан већа
7. Веће
1. Бранислава Апостоловић, председник већа
2. Бранислав Босиљковић, члан већа
3. Зорана Делибашић, члан већа
8. Специјализовано веће за управну материју
1. Мирјана Ивић, председник већа
2. Катарина Манојловић-Андрић, члан већа
2.
Председника већа замењује први члан истог већа.
Редовна попуна већа и већа до састава од пет судија вршиће се између 1,
2. и 7. већа, 3. и 4. већа, 5. и 6. већa, a 8. веће попуњаваће председници 1. – 7. већа, по
редоследу већа.
У случају да веће не може да се попуни редовном попуном до састава од
пет судија, веће ће се формирати између чланова 1. и 4. већа, 2. и 5. већа и 3. и 6. већа,
по редоследу судија у Распореду послова.
За одлучивање о ванредним правним лековима против правноснажних
одлука привредних судова у парничном поступку одређује се 3. веће, које ће примати
предмете привредних и радних спорова, до просечног броја примљених предмета по
судији у Грађанском одељењу.
3.
За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу
одређује се судија Весна Поповић, а за заменика судија Јасминка Станојевић.
4.
Веће за решавање сукоба надлежности између Управног суда, виших,
основних и прекршајних судова:
1. Мирјана Ивић, председник већа
2. Звездана Лутовац, члан већа
3. Божидар Вујичић, члан већа
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Председника већа замењује први члан већа, а чланове већа судија Бранко
Станић.
V
Одељење за заштиту права на суђење у разумном року
1.
За одлучивање о првостепеној и другостепеној заштити права на суђење у
разумном року, у поступцима који су покренути према Закону о уређењу судова до
31.12.2015. године, одлучиваће:
1. Веће
1. Весна Поповић, председник већа
2. Лидија Ђукић, члан већа
3. Божидар Вујичић, члан већа
2. Веће
1. Јасминка Станојевић, председник већа
2. Бисерка Живановић, члан већа
3. Споменка Зарић, члан већа
3. Веће
1. Драгиша Слијепчевић, председник већа
2. Бранко Станић, члан већа
3. Гордана Ајншпилер Поповић, члан већа
4. Веће
1. Предраг Трифуновић, председник већа
2. Звездана Лутовац, члан већа
3. Јелена Боровац, члан већа
5. Веће
1. Љубица Милутиновић, председник већа
2. Биљана Драгојевић, члан већа,
3. Весна Субић, члан већа
4. Јелица Бојанић Керкез, члан већа
6. Веће
1. Слађана Накић-Момировић, председник већа
2. Марина Говедарица, члан већа
3. Добрила Страјина, члан већа
7. Веће
1. Бранислава Апостоловић, председник већа
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2. Бранислав Босиљковић, члан већа
3. Зорана Делибашић, члан већа
8. Веће
1. Мирјана Ивић, председник већа
2. Катарина Манојловић-Андрић, члан већа
9. Веће
1. Невенка Важић, председник већа
2. Веско Крстајић, члан већа
3. Милунка Цветковић, члан већа
10. Веће
1. Бата Цветковић, председник већа
2. Драган Аћимовић, члан већа
3. Мирољуб Томић, члан већа
11. Веће
1. Зоран Таталовић, председник већа
2. Радослав Петровић, члан већа
3. Маја Ковачевић-Томић, члан већа
12. Веће
1. Радмила Драгичевић-Дичић, председник већа
2. Биљана Синановић, члан већа
3. Соња Павловић, члан већа
2.
1, 2, 4, 5, 6. и 7. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у
разумном року из грађанске материје;
3. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у разумном
року из привредне материје;
8. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у разумном
року из управне и прекршајне материје о којој не одлучују 9, 10, 11. и 12. веће;
9, 10, 11. и 12. веће одлучиваће у предметима заштите права на суђење у
разумном року из кривичне материје и прекршајне материје за прекршаје из области
јавног реда и мира (01), саобраћаја (02) и јавне безбедности (03).“
3.
Председника већа замењује први члан истог већа.
Редовна попуна већа вршиће се између 1, 2. и 7. већа, 3. и 4. већа, 5. и 6.
већа, 9. и 10. већа, 11. и 12. већа, а 8. веће попуњаваће председници 1. – 7. већа, по
редоследу већа.
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4.
За одлучивање о приговорима ради убрзавања поступка (у даљем
тексту: приговор), који се воде према Закону о заштити права на суђење у
разумном року, одређују се:
1. Драгомир Милојевић, председник суда
2. Соња Павловић
3. Љубица Милутиновић
4. Бранислава Апостоловић
5. Јасминка Станојевић
6. Бранко Станић
7. Катарина Манојловић-Андрић
5.
Драгомир Милојевић, председник суда, одлучиваће о приговорима у
предметима заштите права на суђење у разумном року, из свих материја у којима
одлучује Врховни касациони суд, са 10% прилива по свим материјама;
Судија Соња Павловић одлучиваће о приговорима у предметима заштите
права на суђење у разумном року, из кривичне материје (Р4 к) и прекршајне материје
(Р4 кп), за прекршаје из области јавног реда и мира (01), саобраћаја (02) и јавне
безбедности (03);
Судије Љубица Милутиновић, Бранислава Апостоловић и Јасминка
Станојевић, одлучиваће о приговорима у предметима заштите права на суђење у
разумном року, из грађанске материје – опште материје грађанског права (Р4 г) и
радних спорова (Р4 р);
Судија Бранко Станић, одлучиваће о приговорима у предметима заштите
права на суђење у разумном року, из грађанске материје – привредних спорова (Р4 гп);
Судија Катарина Манојловић-Андрић одлучиваће о приговорима у
предметима заштите права на суђење у разумном року, из управне материје (Р4 у) и из
области осталих прекршаја (Р4 уп).
6.
За вођење поступка и одлучивање о жалби на одлуку председника
Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и
апелационих судова, одређују се:
1. Драгомир Милојевић, председник суда
2. Бата Цветковић
3. Предраг Трифуновић
4. Јасминка Станојевић
5. Слађана Накић-Момировић
6. Марина Говедарица
7. Гордана Ајншпилер Поповић
8. Катарина Манојловић-Андрић
7.
Драгомир Милојевић, председник суда, одлучиваће о жалбама, у
предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника
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Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и
апелационих судова, из свих материја у којима одлучује Врховни касациони суд, са
10% прилива по свим материјама;
Судија Бата Цветковић одлучиваће о жалбама у предметима заштите
права на суђење у разумном року, на одлуку председника Прекршајног апелационог
суда и апелационих судова, из кривичне материје (Рж1 к) и прекршајне материје (Рж1
кп), за прекршаје из области јавног реда и мира (01), саобраћаја (02) и јавне
безбедности (03);
Судије Предраг Трифуновић, Јасминка Станојевић, Слађана НакићМомировић и Марина Говедарица одлучиваће о жалбама у предметима заштите права
на суђење у разумном року, на одлуку председника апелационих судова, из грађанске
материје - опште материје грађанског права (Рж1 г) и радних спорова (Рж1 р);
Судија Гордана Ајншпилер Поповић, одлучиваће о жалбама у
предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника
Привредног апелационог суда, из грађанске материје – привредних спорова (Рж1 гп);
Судија Катарина Манојловић-Андрић, одлучиваће о жалбама у
предметима заштите права на суђење у разумном року, на одлуку председника
Управног суда и Прекршајног апелационог суда, из управне материје (Рж1 у) и из
области осталих прекршаја (Рж1 уп).
8.
Веће за одлучивање о жалби на одлуку Врховног касационог суда у
предметима заштите права на суђење у разумном року о приговору, одређује се у
саставу:
1. Весна Поповић, председник већа
2. Гордана Ајншпилер Поповић, члан већа
3. Мирјана Ивић, члан већа
4. Радослав Петровић, члан већа
9.
Веће одлучује у саставу од троје судија о којима одлучује председник
већа, од којих је један судија известилац у зависности од материје.
Председника већа замењује први члан већа.
Попуна већа до пуног састава, вршиће се одлуком председника суда за
сваки конкретан предмет, према посебном распореду који ће утврдити председник суда.
10.
За руководиоца евиденције судске праксе у Одељењу за заштиту права на
суђење у разумном року одређује се судија Катарина Манојловић-Андрић, а за
заменика судија Бата Цветковић.
VI
Oдељење судске праксе
Одељење судске праксе чине:
1. Драгомир Милојевић, председник суда и председник Одељења судске
праксе
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2. Љубица Милутиновић, заменик председника суда и председник
Одељења за заштиту права на суђење у разумном року
3. Радослав Петровић, заменик председника суда
4. Бата Цветковић, председник Кривичног одељења, заменик председника
Одељења судске праксе и заменик руководиоца евиденције судске праксе у Одељењу за
заштиту права на суђење у разумном року
5. Предраг Трифуновић, председник Грађанског одељења
6. Весна Поповић, заменик председника Одељења судске праксе и
руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу
7. Веско Крстајић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном
одељењу
8. Катарина Манојловић-Андрић, руководилац евиденције судске праксе
у Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року
9. Зоран Таталовић, заменик руководиоца евиденције судске праксе у
Кривичном одељењу
10. Јасминка Станојевић, заменик руководиоца евиденције судске праксе
у Грађанском одељењу
11. Драгиша Слијепчевић, главни и одговорни уредник Билтена судске
праксе Врховног касационог суда.
VII
Редакцију Билтена судске праксе сачињавају главни и одговорни уредник,
заменик главног и одговорног уредника, судије руководиоци евиденције судске праксе
у одељењима, Љубица Милитиновић и Радослав Петровић, заменици председника суда
и судија Мирјана Ивић, председник Специјализованог већа за управну материју.
VIII
Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске
праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно,
судија и судијских помоћника.
IX
Пре објављивања одлуке Суда, сваки судија известилац ће да предложи
судској пракси кључне речи (дескрипторе) за своју одлуку.

Распоред послова судија Врховног касационог суда за 2018. годину,
закључно са бројем Су I-2 37/18-1, примењује се од 13.11.2018. године.

