
           Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен 

текст Распореда послова судијских помоћника за 2017. годину. 

  

Пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника за 2017. годину 

обухвата: 

1. Распоред послова судијских помоћника за 2017. годину Су I-2 26/16-1 од 

20.12.2016. године;   

2. Одлуку о измени распореда послова судијских помоћника за 2017. годину 

Су I-2  7/17 од 24.01.2017. године; 

3. Одлуку о измени и допуни распореда послова судијских помоћника за 

2017. годину Су I-2  10/17-2 од 20.02.2017. године. 

4. Одлуку о измени и допуни распореда послова судијских помоћника за 

2017. годину Су I-2  15/17 од 04.04.2017. године. 

            

       ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД   

                                   Служба председника суда 

                                                                                            Су I-2  15/2017-1 

                                                                                      10.04.2017. године                             

                                                                                                     Б е о г р а д 

 

 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 

Одељење судске 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. Милица Кадовић – 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 

7. Пане Марјановић – секретар Одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року 

 

II 

Кривично одељење 
 

         Гордана Бурлић, секретар Кривичног одељења  

 

 Одељење за припремни поступак  

 

1. Звездана Говедарица-Царић - судијски помоћник у Одељењу 
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 1. Веће 

 

1. Мила Ристић-секретар већа  

2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу 

3. Снежана Меденица – судијски помоћник у већу  

4. Снежана Лазин - судијски помоћник у већу 

 

 2. Веће 

 

1. Наташа Бањац – секретар већа 

2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу 

3. Марина Радосављевић - судијски помоћник у већу 

 

 3. Веће 

 

 1. Драгана Вуксановић - секретар већа 

2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу 

3. Олгица Козлов – судијски помоћник у већу  

4. Јелена Петковић-Милојковић - судијски помоћник у већу 

  

Судијски помоћници из већа учествују у раду Одељења за припремни 

поступак по распореду који сачини председник Кривичног одељења.  

 

III 

Грађанско одељење 
  

 Јасминка Бурић, секретар Грађанског одељења 

  

Одељењe за припремни поступак 

 

     1. Лара Комазец - судијски помоћник за  3. и 5. веће 

 2. Оливера Новаковић – судијски помоћник за 2. и 6. веће 

 3. Гордана Слијепчевић – Берберовић, судијски помоћник за 1. и 4. веће 

 4. Весна Карановић – судијски помоћник за 7. и 8. веће 

 

1. Веће 

 

1. Зорица Терзић - секретар већа 

2. Радмила Шашић - судијски помоћник у већу  

3. Гордана Божовић Стојановић – судијски помоћник у већу  

 

2. Веће 

 

1. Мила Маричић - секретар већа 

2. Дина Дрљача-Савићевић - судијски помоћник у већу 

3. Зинаида Белић – судијски помоћник у већу  

4. Биљана Аврамеску Антић– судијски помоћник у већу 
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3. Веће 

 

1. Драгица Лакић - секретар већа 

2. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу 

3. Ана Дукић – судијски помоћник у већу 

 

4. Веће 

 

1. Биљана Лукић – секретар већа 

2. Саша Чепић, судијски помоћник у већу 

3. Мирјана Поповић, судијски помоћник у већу 

 

5. Веће 

 

1. Драгица Алексић –   секретар већа 

2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу 

3. Јасмина Минић - судијски помоћник у већу 

 

6. Веће 

 

1. Емилија Тасић-Црвелин – секретар већа 

2. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу 

3. Татјана Златковић -  судијски помоћник у већу 

 

7. Веће 

 

1. Гордана Ивановић, секретар већа 

2. Јелена Симић, судијски помоћник у већу 

3. Слађана Ђурић - судијски помоћник у већу 

 

8. Специјализовано веће за управну материју 

 

1. Рајка Милијаш – секретар већа 

2. Весна Мраковић – судијски помоћник у већу 

 

IV 

 

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року 

 

                   Пане Марјановић, секретар Одељења  

  

Одељењe за припремни поступак 

 

     1. Лара Комазец - судијски помоћник за  3. и 5. веће 

 2. Оливера Новаковић – судијски помоћник за 2. и 6. веће 

 3. Гордана Слијепчевић – Берберовић, судијски помоћник за 1. и 4. веће 

 4. Весна Карановић – судијски помоћник за 7. и 8 веће 

 5. Звездана Говедарица-Царић – судијски помоћник за 9, 10, 11. и 12. веће 
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1. 

 

 За поступке који су покренути према Закону о уређењу судова до 

31.12.2015. године, за обраду предмета првостепене и другостепене заштите права 

на суђење у разумном року,  распоређују се:  

 

1. Веће 

 

1. Зорица Терзић - секретар већа 

2. Радмила Шашић – судијски помоћник у већу  

3. Гордана Божовић Стојановић – судијски помоћник у већу  

 

2. Веће 

 

1. Мила Маричић - секретар већа 

2. Дина Дрљача-Савићевић - судијски помоћник у већу 

3. Зинаида Белић – судијски помоћник у већу  

4. Биљана Аврамеску Антић– судијски помоћник у већу 

 

3. Веће 

 

1. Драгица Лакић - секретар већа 

2. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу 

3. Ана Дукић – судијски помоћник у већу 

 

4. Веће 

 

1. Биљана Лукић - секретар већа 

2. Саша Чепић - судијски помоћник у већу 

3. Мирјана Поповић - судијски помоћник у већу 

 

5. Веће 

 

1. Драгица Алексић –   секретар већа 

2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу 

3.   Јасмина Минић - судијски помоћник у већу 

 

6. Веће 
 

1. Емилија Тасић-Црвелин – секретар већа 

2. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу 

3. Татјана Златковић -  судијски помоћник у већу 

 

7. Веће  

 

1. Гордана Ивановић – секретар већа 

2. Јелена Симић, судијски помоћник у већу 

3. Слађана Ђурић - судијски помоћник у већу 
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8. Веће  

 

1. Рајка Милијаш – секретар већа 

2. Весна Мраковић – судијски помоћник у већу 

 

 9. Веће 

 

1. Мила Ристић-секретар већа  

2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу 

3. Снежана Лазин – судијски помоћник у већу  

 

 10. Веће 

 

1. Наташа Бањац – секретар већа 

2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу 

3. Марина Радосављевић – судијски помоћник у већу  

 

 11. Веће 

 

 1. Драгана Вуксановић - секретар већа 

2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу 

3. Јелена Петковић-Милојковић – судијски помоћник у већу 

 

12. Веће  

 

1. Олгица Козлов –  секретар већа  

2. Снежана Меденица – судијски помоћник у већу 

 

2. 

 

 За обраду предмета приговора ради убрзавања поступка (у даљем 

тексту: приговор), који се воде према Закону о заштити права на суђење у 

разумном року, распоређују се: 

 

 1. Пане Марјановић, обрађиваће предмете у којима Драгомир Милојевић, 

председник суда одлучује о приговорима у предметима заштите права на суђење у 

разумном року. 

 2. Остале предмете у овој материји обрађиваће судијски помоћници 

распоређени у веће чији су чланови судије одређене за вођење поступка и одлучивање о 

приговорима, према Распореду послова судија за 2016. годину.  

 

3. 

 

 За обраду предмета о жалби на одлуку председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и апелационих 

судова, који се воде према Закону о заштити права на суђење у разумном року, 

распоређују се: 

 

 1. Пане Марјановић, обрађиваће предмете у којима Драгомир Милојевић, 

председник суда одлучује о приговорима у предметима заштите права на суђење у 

разумном року. 
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 2. Остале предмете у овој материји обрађиваће судијски помоћници 

распоређени у веће чији су чланови судије одређене за вођење поступка и одлучивање о 

приговорима, према Распореду послова судија за 2016. годину.  

 

4. 

 

 За обраду предмета о жалби на одлуку Врховног касационог суда у 

предметима заштите права на суђење у разумном року о приговору, који се воде 

према Закону о заштити права на суђење у разумном року, распоређују се: 

 

 1. Зорица Терзић, секретар већа 

 2. Остале предмете у овој материји обрађиваће судијски помоћници 

распоређени у веће у коме су судије у већу одређеном за вођење поступка и 

одлучивање о жалби на одлуку Врховног касационог суда у предметима заштите права 

на суђење у разумном року о приговору, према Распореду послова судија за 2016. 

годину.  

 

V 
   

 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; 

  2. Мила Ристић – послове анализе и праћења поступања судова по мерама 

           наложеним у вршењу надзора и контроле рада судова; 

       3. Оливера Новаковић -  послове за редакцију Билтена; 

4. Јасминка Бурић – део послова у предметима Грађанског одељења 

уписника „Рс“. 

 

Распоред послова судијских помоћника Врховног касационог суда за 2017. 

годину, број Су I-2 15/17-1 примењује се од 06.04.2017. године.  

 

 

 

       

 

  

 

  

 

 

          

 

 


