
Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст 
Распореда послова судијских помоћника за 2013. годину. 

Пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника за 2013. годину обухвата: 
1. Распоред послова судијских помоћника за 2013. годину Су I  2 415/12 од 17. 12. 

2012. године   
2. Одлуку о допуни распореда послова судијских помоћника за 2013. годину Су I-2  

2/13 од 16. 01. 2013. године   
 3. Решење председника суда I Су-1 39/13 од 11.02.2013. године  о постављењу 
секретара Кривичног одељења. 
 4. Одлуку о измени Распореда послова судијских помоћника за 2013. годину Су I-2  
6/13 од 21. 03. 2013. године 
 Напомена: Одлука о допуни распореда послова судијских помоћника за 2013. 
годину Су I-2  4/13 од 21. 01. 2013. године, престала је да се примењује на основу решења 
председника суда  о премештају  државног службеника Су I – 1 26/13 од 24.01.2013. године. 
 

            
 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД   

            Служба председника суда 
                     Су I  2  9/2013 
              25. 03. 2013. године 
                        Б е о г р а д 

 
  
РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2013. 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 
         Гордана Бурлић, секретар Кривичног одељења  
  

Одељење за припремни поступак  
1. Звездана Говедарица-Царић - судијски помоћник у Одељењу 
2. Мирјана Пузовић – судијски помоћник у Одељењу 
 

 I Веће 
1. Мила Ристић-секретар већа  
2. Зорица Стојковић - судијски помоћник у већу 

 
 II Веће 

1. Наташа Бањац – секретар већа 
2. Весна Веселиновић - судијски помоћник у већу 
3. Олгица Козлов – судијски помоћник у већу  

  
 III Веће 

 1. Драгана Вуксановић - секретар већа 
2. Татјана Миленковић - судијски помоћник у већу 
3. Снежана Меденица – 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. Радмила Шашић - судијски помоћник за I Веће  
2. Оливера Новаковић – судијски помоћник за II Веће  
3. Драгица Алексић – судијски помоћник за III Веће  
4. Саша Чепић - судијски помоћник за IV Веће 
5. Гордана Слијепчевић-Берберовић – судијски помоћник за V веће 
6. Радојка Маринковић – судијски помоћник за Специјализовано VI веће 
7. Соња Пуљезевић – судијски помоћник  
 
I Веће 
1. Зорица Терзић - секретар већа 
2. Мирјана Поповић - судијски помоћник у већу 
3. Мира Ђорђевић – 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. Гордана Ивановић - судијски помоћник у већу 
3. Александар Ћетковић – судијски помоћник у већу 
 
IV Веће 
1. Драгица Лакић - секретар већа 
2. Марија Мариновић - судијски помоћник у већу 
3. Љиљана Тодоровић - судијски помоћник у већу 
 
V Веће 
1. Надица Манић – секретар већа 
2. Валентина Кузмановић – судијски помоћник у већу 

 
VI Специјализовано веће за управну материју 
1. Рајка Милијаш – секретар већа 
2. Гордана Богдановић – судијски помоћник у већу 

 
IV 

 До попуне положаја секретара суда, послове тог радног места обавља Соња 
Пуљезевић - судијски помоћник у Грађанском одељењу - Одељењу за  припремни поступак. 
 До попуне положаја руководиоца Службе председника суда, послове тог радног 
места обавља Мирјана Пузовић, судијски помоћник у Кривичном одељењу – Одељењу 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. Мила Ристић – послове анализе и праћења поступања судова по 
мерама наложеним у вршењу надзора и контроле рада судова;  

3. Зорица Стојковић – послове радног места за стручно усавршавање и развој 
кадрова у суду; праћење и старање да се евиденције које води суд, а које се односе на податке о 
личности образују и воде у складу са законом; координација са лицем одређеним за обављање 
послова безбедности и здравља на раду на праћењу извршавања свих уговорених обавеза за 
обављање тих послова у суду; други послови по налогу председника суда и секретара суда.  


