
                        

 

 

 

 

 

        

        Р е п у б л и к а  С р б и ј а

  ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

                    Су I 2-6/19  

                  25.3.2019. године 

          ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

На основу чл. 34. Закона о уређењу  судова и 
претходном прибављеном мишљењу судија
Градишту, судија Ненад Тадић
саопштио:  

 

 

 

ИЗМЕНУ

ОСНОВНОГ СУД

 

        

 

Годишњи распоред послова Основног суда у Великом Градишту за 2019. годину
2-15/18 који је донет дана 30.11.2018. године ( у даљем тексту: Годишњи распоред) 

 

 

 

 У одељку II ,,Судска управа“
председника суда одређује се судија Милијана Љубић“,
председника суда одређује се судија 

 

 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

 

На основу чл. 34. Закона о уређењу  судова и чл. 46. судског пословника
дном прибављеном мишљењу судија, Председник Основног суда у Великом 

Градишту, судија Ненад Тадић утврдио је и дана 25.3.2019. године, на седници свих судија 

ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА

ОСНОВНОГ СУДА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА 20

    

послова Основног суда у Великом Градишту за 2019. годину
који је донет дана 30.11.2018. године ( у даљем тексту: Годишњи распоред) 

I 

,Судска управа“ у ставу 3. тако што ће уместо ,,За заменика 
председника суда одређује се судија Милијана Љубић“, исти став гласи
председника суда одређује се судија Споменка Цокић“. 

чл. 46. судског пословника, по 
Председник Основног суда у Великом 

на седници свих судија 

ПОСЛОВА 

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА 2019. ГОДИНУ  

послова Основног суда у Великом Градишту за 2019. годину Су I 
који је донет дана 30.11.2018. године ( у даљем тексту: Годишњи распоред) мења се: 

уместо ,,За заменика 
гласити ,,За заменика 



2 
 

II 

 

 

У одељку  III ,, Судско одељење“ у ставу 6. тако што ће уместо речи: ,,Судија 
Мирослав Лукић прима на  рад 22% од укупног прилива предмета - сваки 3. и 6. 
новопримљени предмет а председник суда - судија Ненад Тадић прима у рад 11% од укупно 
примљених предмета - сваки 9. новопримљени предмет у суд)“, убудуће стајати ,,Судијама 
Мирославу Лукићу и председнику суда - судији Ненаду Тадићу, у парничној материји ће се 
по редоследу пријема, распоређивати наизменично сваки трећи новопримљени предмет у 
парничној материји.“ 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК СУДА 

 

                         Ненад Тадић  
 
 
  

         
 


