
Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда 
послова судија за 2012. годину. 
 

Пречишћен текст Распореда послова судија за 2012. годину обухвата: 
 

1. Распоред послова судија за 2012. годину Су I 2 869/11 од 02. 12. 2011. године и 
2. Измену распореда послова судија за 2012. годину Су I 2 209/12 од 27. 03. 2012. године. 
3. Измену распореда послова судија за 2012. годину Су I 2 390/12 од 12. 06. 2012. године. 
 
 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 
Служба председника суда 

Су I 2 391/12 
18. 06. 2012. године 

Б е о г р а д 
 
 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА ЗА 2012. ГОДИНУ 
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

 
I 

Судска управа 
 

Пословима судске управе руководи председник суда. 
За заменике председника суда одређују се судије Стојан Јокић, Снежана Живковић и 

Звездана Лутовац. 
Председника суда замењиваће судија Звездана Лутовац, заменик председника суда. 
 
 

II 
Судска одељења и уредник Билтена 

 
За председнике судских одељења одређују се, и то: 
 
1. У Одељењу судске праксе: Ната Месаровић, председник суда, за заменике, судије Стојан 

Јокић, Бата Цветковић и Снежана Живковић. 
2. У Кривичном одељењу: судија Бата Цветковић, а за заменика судија Анђелка Станковић. 
3. У Грађанском одељењу: судија Весна Поповић, а за заменика судија Власта Јовановић.  

 
Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је судија Снежана Андрејевић, а 

заменик главног и одговорног уредника, судија Стојан Јокић. 
 
 

III 
Кривично одељење 

 
1. Већа за одлучивање о сукобу надлежности између судова, ако за одлучивање није 

надлежан други суд и о преношењу надлежности судова: 
 

I Веће 
1. Невенка Важић, председник већа 
2. Горан Чавлина, члан већа 
3. Веско Крстајић, члан већа 
4. Маја Ковачевић-Томић, члан већа 
 
Председника већа замењује први члан истог већа. 
 



II Веће 
1. Анђелка Станковић, председник већа 
2. Бата Цветковић, члан већа 
3. Љубица Кнежевић-Томашев, члан већа 
4. Биљана Синановић, члан већа 
 
Председника већа замењује први члан истог већа. 
 
2. Веће за одлучивање о захтевима за заштиту законитости подигнутим против 

правноснажних одлука нижих судова: 
1. Бата Цветковић, председник већа 
2. Невенка Важић, члан већа 
3. Анђелка Станковић, члан већа 
4. Љубица Кнежевић-Томашев, члан већа 
5. Веско Крстајић, члан већа 
6. Биљана Синановић, члан већа 
 
Председника већа замењује први члан већа. 
Попуна 3 и 4 члана већа до пуног састава вршиће се наизменично између чланова већа 

Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић. 
 
3. Веће за одлучивање о захтевима за заштиту законитости подигнутим против одлука 

Врховног касационог суда и привредних судова: 
1. Невенка Важић, председник већа 
2. Бата Цветковић, члан већа 
3. Анђелка Станковић, члан већа 
4. Горан Чавлина, члан већа 
5. Веско Крстајић, 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. 

 
4. Чланови Већа из тач. 2 и 3. могу замењивати одсутне чланове тих већа.  
 
5. Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати 

месечно председник Кривичног одељења. 
 
6. За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу одређује се судија 

Анђелка Станковић, а за заменика судија Горан Чавлина. 
  
 

IV 
Грађанско одељење 

 
1. 

I Веће 
1. Весна Поповић, председник већа 
2. Миломир Николић, члан већа 
3. Лидија Ђукић, члан већа  
 

II Веће 
1. Власта Јовановић, председник већа 
2. Звездана Лутовац, члан већа 
3. Предраг Трифуновић, члан већа 
 



III Веће 
1. Снежана Андрејевић, председник већа 
2. Вида Петровић-Шкеро, члан већа 
3. Љубица Милутиновић, члан већа 
 

IV Веће 
1. Стојан Јокић, председник већа 
2. Мирјана Ђерасимовић, члан већа 
3. Јелена Боровац, члан већа 
 
''Председник IV већа и први члан већа примаће предмете привредних спорова и предмете 

из опште материје грађанског права, осим радних спорова. Други члан већа примаће предмете из 
опште материје грађанског права и радних спорова, осим привредних спорова.'' 
 

V Специјализовано веће за управну материју 
 

1. Снежана Живковић, председник већа 
2. Олга Ђуричић, члан већа 
3. Други члан већа попуњава се из реда председника већа Грађанског одељења по редоследу 

већа утврђеном овим РаспоредомПредседника већа Грађанског одељења, као другог члана 
Специјализованог већа за управну материју, замењује први члан тог већа. 

 
Попуна Специјализованог већа за управну материју до састава од пет судија вршиће се 

према посебном распореду који ће утврђивати месечно председник Грађанског одељења. 
 
2.Председника већа замењује први члан истог већа. 
Редовна попуна већа вршиће се између I и II већа, III и IV већа. 
За одлучивање о ванредним правним лековима против правноснажних одлука привредних 

судова у парничном поступку одређује се IV веће. 
 
3. За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу одређује се судија 

Власта Јовановић, а за заменика судија Стојан Јокић. 
 
4. Веће за решавање сукоба надлежности између Управног суда и виших и основних судова: 
1. Власта Јовановић, председник већа 
2. Олга Ђуричић, члан већа 
3. Вида Петровић-Шкеро, члан већа 
 
Председника већа замењује први члан већа, а чланове већа судије Снежана Живковић и 

Стојан Јокић. 
 
 

V 
Oдељење судске праксе 

 
Одељење судске праксе чине судије: 
1. Ната Месаровић, председник суда, 
2. Снежана Живковић, заменик председника суда, 
3. Бата Цветковић, председник Кривичног одељења, 
4. Весна Поповић, председник Грађанског одељења, 
5. Снежана Андрејевић, главни и одговорни уредник Билтена судске праксе, 
6. Анђелка Станковић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, 
7. Власта Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, 
8. Стојан Јокић, заменик руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу и 

заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе, 
9. Горан Чавлина, заменик руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу. 
 



VI 
 

Редакцију Билтена судске праксе сачињавају главни и одговорни уредник, заменик главног 
и одговорног уредника, судије руководиоци евиденције судске праксе у одељењима и Снежана 
Живковић, заменик председника суда. 
 
 

VII 
 

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. 


