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I
СУДСКА УПРАВА
Послове секретара суда обавља СЛОБОДАНКА МИЛИЋ ЖАБАЉАЦ.
Послове коoрдинатора за медије обавља СОФИЈА ЧОЛИЋ.
Послове судијског помоћника у судској управи обавља АНЂЕЛКА ГАЗИВОДА.
ПОСЛОВИ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА У СУДСКОЈ УПРАВИ

Судијски помоћници у судској управи обављају стручне послове за в.ф. председника суда
и његовог заменика, израђују нацрте одлука, упутства и наредби које доноси председник,
поступају по представкама и притужбама и сачињавају нацрте одговора, успостављају контакте
по налогу председника суда, прикупљају извештаје и потребна обавештења, припремају
материјале за састанке којима председава или на којима учествује председник суда, пишу
извештаје за медије, организују конференције за новинаре о раду суда, сарађују у изради
публикација везаних за рад суда, управљају пројектима медијске промоције, израђују и
администрирају „web“ презентацију и врше друге послове утврђене у Правилнку о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места.
II
СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У ОДЕЉЕЊИМА СУДА
Судијски помоћници у суду учествују у разматрању и обради спорних правних питања,
припремају реферате за стручне састанке и саветовања, сентенце за билтене судске праксе и
обављају друге послове одређене законом у складу са Судским пословиком по налогу
председника суда и председника одељења у које су распоређени.
Годишњи распоред послова судијског помоћника по претходно прибављеном мишљењу
председника судског одељења, мења се одлуком в.ф. председника суда.

III
СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У ОДЕЉЕЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Судијски помоћници на пословима евиденције судске праксе обављају послове под
надзором судија руководилаца судске праксе у судском одељењу, поступају по налозима судије
руководиоца одн. заменика и по налозима председника Одељења судске праксе. Послове врше
тако што распоређују предмете с израђеним одлукама за евидентирање, прегледају списе и
донете одлуке, одлуке читају у целокупном тексту, о уоченим техничким грешкама
обавештавају судију известиоца, а о суштинским обавештавају судију надлежног за послове
судске праксе и по његовом налогу обавештавају председника Одељења судске праксе,
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припремају материјал за враћање предмета већу, а уколико веће истрајава у ставу да се одлука
отпреми судијски помоћник о томе обавештава судију надлежног за послове праксе у судском
одељењу и председника Одељења судске праксе. На одлуке које нису захваћене каквим
недостацима или неправилностима стављају штамбиљ „судска пракса“ који потписује судија
надлежан за послове праксе и стављају одговарајућу шифру за регистар по којој се потом један
примерак одлуке суда одлаже у одговарајући регистар одлука овог суда и списе предају на
екпедицију. Анонимизирају одабране одлуке за сајт суда, Билтен и друга публиковања.
Обављају послове вођена опшег и посебног регистра правних схватања, регистра одлука
Апелационог суда и регистара са одлукама Врховног касационог суда, Уставног суда и
Европског суда за људска права.
Судијски помоћник МИЛАН МАЛОЧИЋ, ВЕСНА ТРИФКОВИЋ, АНИТА БУДИМИР и
СИНИША НАДРЉАНСКИ обављају послове у судској пракси у кривичној материји.
Судијски помоћник ГОРДАНА ВУЈИЧИЋ, ЈЕЛЕНА ГРУБОР И МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
обављају послове у судској пракси за Грађанско одељење.
Судијски помоћник БРАНКА МАЈЕР и ЉИЉАНА ДОБРКОВИЋ, обављају послове у
судској пракси за Одељење за радне спорове, а замењују их у тим пословима, судијски
помоћник СУЗАНА МАРЈАНОВИЋ.
На пословима у судској пракси за поједина одељења, могу се по потреби ангажовати и
судијски помоћници распоређени у већа одговарајућег одељења, по правилу први судијски
помоћник наведен у Одлуци о распореду судијских помоћника у већа Апелационог суда, коју
доноси в.ф. председника овог суда.
IV

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У ВЕЋИМА
Судијски помоћници који се по одлуци в.ф. председника суда распоређују на рад у
већима обављају послове под надзором судија из већа у која су распоређени.
У већима апелационог суда судијски помоћници врше припремне послове: испитивање
испуњености процесних претпоставки за одлучивање о правним лековима у предметима
достављеним апелационом суду, старају се о комплетирању списа и отклањању евентуалних
недостатака у предмету и у вези с тим припремају потребне акте, учествују у припреми седница
већа, помажу судијама у раду и припреми предмета за реферисање, по чињеничним и правним
питањима, израђују нацрте судских одлука, нацрте реферата за седнице већа и нацрте сентанци.
Судијски помоћници распоређени у већа којима председава председник судског
одељења, поред послова у већу, обављају и послове припрема радних састанака и материјала за
седнице судских одељења, воде записнике на седницама и помажу у формулисању закључака, а
по потреби врше и друге послове по налогу председника одељења.

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ И ОДЕЉЕЊУ ЗА КРИВИЧНЕ
ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА
1. ЂОРЂЕ РАДОВАНОВИЋ
2. ВЛАДИСЛАВА ТОДОРОВИЋ
3. АЛЕКСАНДРА ХЕРАК
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4. НЕЛА ЧАУШЕВИЋ
5. ИВАНА ЈОСИФОВИЋ
6. ТИЈАНА МИХАЈЛОВ
7. ВЕСНА ЕРЕМИН ЂОРЂЕВИЋ
8. НЕВЕНКА БАЧИЋ
09. JEЛЕНА РАЈИЋ
10. AЛЕКСАНДАР ЧАКИЋ
11. ТАТЈАНА МАНДИЋ
12. МИРОСЛАВ ЧОНИЋ
13. СНЕЖАНА ГРОЗДАНИЋ
14. ЗОРИЦА ЈУРИШИЋ
15. АНА ГРУБЕР
16. ОЛИВЕР ПОПОВИЋ
17. JОВАНА КРЕСИЋ
18. MАЈА ПЕРОВИЋ
СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ И
ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
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БОЈАНА РАДОЧАЈ
НИКОЛА ПЕТРОВИЋ
МИЛАНА ИВАНИЋ
МАРКО ПРЕНТОВИЋ
НАТАША РАШЕТА
МИЛИЦА ЈАНЧА
МАРИНА РАШИЋ
ТАТЈАНА ПЕТРОВ
СНЕЖАНА СИМИЋ ЖИВКОВИЋ
ПЕТАР РОСИЋ
ЗОРАН ТЕОФИЛОВИЋ
КСЕНИЈА СОРО
МАРИЈА КОЗОМАРА
ИВАНА ЈЕЗДИМИРОВИЋ
СЕНКА ПЈЕШЧИЋ
СВЕТЛАНА КОПОЊА
СВЕТЛАНА ЂОРЂЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР НЕДЕЉКОВ
ИСИДОРА ЈАНИЋ
МИРЈАНА ПЕЈОВИЋ
СВЕТЛАНА КВРГИЋ
АНДРЕА ЂУКИЋ
СУЗАНА МАРЈАНОВИЋ
АНА БЕЉКАШ
КАТАРИНА ЈОВАНОВ
ГОРДАНА ЈУРИШИЋ
БРАТИСЛАВА МИЛЕНКОВИЋ
ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ
БОЈАН ПЕРОВИЋ
МИРНА ПОПОВ
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