
                        

 

 

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

  ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

                    Су I 2-15/18  

                  30.11.2018. године 

          ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

На основу чл. 34. Закона о уређењу  судова и чл. 46. судског пословника, по 
претходном прибављеном мишљењу судија, Председник Основног суда у Великом 
Градишту, судија Ненад Тадић утврдио је и  дана 30.11.2018. године, на седници свих судија 
саопштио:  

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА 

ОСНОВНОГ СУДА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

            I 

 

Седиште Основног суда у Великом Градишту налази се у судској згради у Великом 
Градишту , ул Житни трг бр 3.  

 

Контакт телефон  012/ 662-151, 662-152 (централа)  662-260 (Председник, Судска 
управа и факс), E – маил: uprava@vg.os.sud.rs  веб сајт: www.vg.os.sud.rs. 

 

II 

 

СУДСКА УПРАВА 

  

Пословима судске управе руководи Председник суда Ненад Тадић. 

По предметима извршења кривичних санкција поступа Председник суда Ненад 
Тадић кога замењује судија Милијана Љубић. 

За заменика председника суда одређује се судија Милијана Љубић. 

 

Заменику председника суда поред општих послова поверавају се и посебне обавезе, 
овлашћења и одговорности и то доношење и потписивање аката судске управе у његовом 
одсуству, ако је нису у искључивој – непреносивој надлежности Председника суда, за 
поступање по притужбама, захтевима за изузеће и искључење судија, за поступање по 
захтевима за давање информација у складу са законом о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, а све у случају одсуства Председника суда.  

 

mailto:uprava@vg.os.sud.rs


Председнику суда - Судији Ненаду се поверава посебна обавеза за евиденцију, 
распоређивање и спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских  помоћника, 
приправника и волонтера. 

По предметима извршења кривичних санкција и мера безбедности поступаће 
референт Снежана Митић ( референт за ИК). 

 

                      III 

 

     СУДСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

  У складу са чл. 177 Судског пословника обавеза је судија да предмете решавају по 
реду пријема. У хитним и другим оправданим случајевима од овог реда се може изузетно 
одступити. Првенствено се узимају у рад предмети који се по закону сматрају нарочито 
хитним или хитним а затим предмети који због околности случаја захтевају хитно 
поступање. У кривичном поступку првенствено се узимају у рад предмети у којима се неко 
лице налази у притвору или на издржавању казне, односно у којима је неко лице удаљено са 
дужности или му је привремено забрањено вршење одређене делатности. 

Новопримљени предмети се најпре разврставају по хитности, врсти поступка, 
односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена 
пријема, методом случајног одређивања судије према редоследу пријема сходно чл. 49 
судског пословника.  

У Основном суду у Великом Градишту на основу чл. 15. ст. 1. у вези ст. 4. Судског 
пословника образује се грађанско одељење у коме се распоређују судије које поступају у 
парничном, ванпарничном, оставинском и извршном сектору.  

Председник грађанског одељења је судија Споменка Цокић, коју у одсуству 
замењује судија Александар Рајевић. 

По предметима у парници поступају судије:  

  1.  судија Милијана Љубић; 

  2.  судија Споменка Цокић;  

  3. судија Aлександар Рајевић; 

  4. судија Мирослав Лукић; 

  5. судија Ненад Тадић. 

 

Судије Милијана Љубић, Споменка Цокић и Александар Рајевић, поступају у свим 
парничним материјама ( П, Прр, Прр1, П1 и П2),  

Кривичне Судије Мирослав Лукић и Ненад Тадић, у парници, поступаће  по 
предметима у материјама П, Прр и Прр1 и истима ће се по редоследу пријема распоређивати 
новопримљени предмети у парничној материји, са умањеним приливом. 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). 

Судија Милијана Љубић, почев од 01.01.2019. године више неће примати нове 
предмете, због скоријег навршетка радног века.  

У извршним предметима поступа судија  Александар Рајевић.  



У ванпарничним и оставинским предметима, (Р1 Р2 и Р3 и О) поступа судија 
Јоргован Маринковић. 

У предметима продужења хитних мера по закону о спречавању насиља у породици, 
(уписник П2н,) поступаће судије Ненад Тадић и Мирослав Лукић а изузетно и остале судије 
Основног суда у Великом Градишту.  

 

                                  IV 

 

Поступање у кривичним предметима, претходном поступку,  у поступцима по 
приговору ради заштите права на суђење у разумном року, инфо служба суда за 
подршку алтернативном решавању спорова. 

У кривичним предметима ( уписник К и Кн) поступаjу: 

 1.  Судија Мирослав Лукић и  

 2.  Председник суда – судија Ненад Тадић. 

 

Судије за претходни поступак су Председник суда-судија Ненад Тадић и судија 
Мирослав Лукић који ће обављати послове на приправности (дежурству) према распореду 
који периодично одређује Председник суда.   

У поступцима по поднетим приговорима ради заштите права на суђење у разумном 
року ( уписник Р4) поступа Председник суда, судија Ненад Тадић, поред којег се одређује да 
поступа и судија Споменка Цокић.    

Инфо службом суда за подршку алтернативном решавању спорова, ће руководити 
судија Споменка Цокић а под њеним надзором послове у оквиру инфо службе радиће 
судијски помоћник Јелена Николић. 

 

V 

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса 

Ванпретресно веће- према одредби чл. 21. ст.4. ЗКПа 

 

Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса председава судија Јоргован 
Маринковић и Судија Ненад Тадић а изузетно и остале судије  Основног суда у Великом 
Градишту. 

Чланови овог већа могу бити све судије Основног суда у Великом Градишту. 

 

 

 

VI 

ВЕЋЕ САСТАВЉЕНО ОД ТРОЈЕ СУДИЈА – ИПВ  веће 

 

Већем од троје  судија (ИПВ већа) председава судија Споменка Цокић. У случају 
њене спречености, те постојања разлога за искључење, односно изузеће као председник ИПВ 
већа поступаће судије Милијана Љубић и Мирослав Лукић. Чланови већа могу бити  судије 
Милијана Љубић, Мирослав Лукић,  Јоргован Маринковић и Ненад Тадић. 



 

VII 

 

РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА 

 
Судијски помоћници Јелена Николић, и Владимир Петровић поступају при судској 

управи, приликом израде извештаја о раду суда, по КВ предметима, под надзором судије 
Јоргована Маринковића и Ненада Тадића, у оставинским предметима под надзором судије 
који поступа и тој материји, у изради решења о извршењу ради наплате судске таксе, израде 
нацрта одлука у парничним предметима, и у предметима ИПВ већа а по потреби и у другим 
пословима суда а судијски помоћник Јелена Николић  ће обављати и дужност портпарола 
суда те спроводити поступке јавних набавки.  

 

VIII 

 

СЛУЖБА МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 

За надзорног судију за поступање у поступцима међународне правне помоћи у 
грађанским и кривичним стварима (улазне иностране грађанске и кривичне  замолнице) 
одређује се Председник суда . 

Оверу исправа намењених за употребу у иностранству (стављање штамбиља 
Апостилле) обавља Председник суда Ненад Тадић, кога у одсуству замењују судије 
Милијана Љубић, Јоргован Маринковић, Споменка Цокић, Мирослав Лукић и Александар 
Рајевић. 

Излазне замолнице потписује Председник суда, а овлашћени су да их потписују и 
судије Споменка Цокић и  Мирослав Лукић . 

Судија Јоргован Маринковић предузима све правне радње у свим поступцима 
извршења пред овим и другим судовима у којима је овај суд извршни поверилац и извршни 
дужник. 

 

 

IX 

 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА У СУДСКОЈ ПИСАРНИЦИ 

 

 У судској писарници радиће референти Љиљана Гајић, Зорица Живковић, и Мерлин 
Петровић, а по потреби ће бити накнадно распоређен још један референт.    

 Издавање кривичних уверења врши референт Љиљана Гајић, а у њеној одсутности и 
остали референти у писарници, с тиме што су сви референти обављати послове уписничара у 
свим материјама у случају одсутности односно спречености референта који је задужен са 
истом.  Судска писарница је у функцији током целокупног радног времена, тако да за време 
паузе – дневног одмора, (09,00 -09,30) у писарници ради најмање један референт.  

 

 



 

X 

 

Радно време, пријем странака и разгледање списа 

 

 

Радно време суда је од 07,30 до 15,30 часова. 

 

Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.  

 

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене 
информације и уверења од 08,00 до 14,00 часова, осим три дана пре заказаног рочишта 
уколико би се тиме ометала припрема суђења.  

 

Странке и њихове пуномоћнике прима Председник суда и то понедељком од 10,00 
до 13,00 часова а изузетно, у хитним случајевима и другим радним данима, по претходној 
најави правосудној стражи.  

 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК СУДА 

 

                         Ненад Тадић  
 
 
  

         
 




