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     Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
   ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ  
I Су1-5/22 
31.01.2022. године 

      ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
На основу Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа 
(„Сл. гласник РС", бр. 68/2010 од 21.9.2010. године) и члана 61. Судског пословника ("Сл. 
гласник РС", бр. 110/2009 од 28.12.2009. године, 70/2011 од 23.9.2011. године), члана 39. и 40. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 
120/2004 од 5. новембра 2004. године, 54/2007 од 13. јуна 2007. године, 104/2009 од 16. 
децембра 2009. године и 36/2010 од 28.5.2010. године), Председника суда, судија Ненад 
Тадић, доноси дана 31.01.2022. године:  
 
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 
ОСНОВНОГ СУДА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

 
 
 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 
 

 
1.1. О ИНФОРМАТОРУ 

 
Информатор о раду представља годишњу публикацију са подацима о раду Основног 

суда у Великом Градишту који се односе на надлежност, организациону структуру и 
функционисање суда, као и начинима на која заинтересована лица могу да остваре своја 
права која се односе на информације предвиђене Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 Председник Основног суда у Великом Градишту, судија Ненад Тадић је одговорно лице за 
тачност и потпуност података које садржи овај информатор. 

Информације садржане у информатору биће редовно ажуриране уношењем измена и 
допуна у садржају и подацима које су приказане. 

Иформатор Основног суда у Великом Градишту је први пут објављен 01.01.2014. 
године.  

Информатор суда за 2022. годину је донет 31.01.2022.године. 
 
Заинтересована лица могу остварити увид у информатор у судској управи овог Суда. 

У електронској форми информатор се може преузети на интернет страници овог суда, на 
адреси: http://www.vg.os.sud.rs. 
  

http://www.vg.os.sud.rs/�
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1.2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСНОВНОМ СУДУ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

 
 

 
 
 
1.3. ОСНИВАЊЕ ОСНОВНОГ СУДА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
 

Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010,31/2011- 
др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима 
судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у 
Републици Србији, 01.01.2014.године, основан је и Основни суд у Великом 
Градишту,одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност. 

 
Сходно члану 3 став 1 тачка 13 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Великом 
Градишту за територију општина Велико Градиште и Голубац. 

 
На сајту Министарства правде Републике Србије и Високог савета судства може се 

видети мапа свих судова у Републици Србији са приказаним делом територије на којој се 
простире надлежност сваког суда понаособ, како судова опште надлежности, тако и судова 
посебне надлежности, па и овог суда, са најближим подацима: www.mpravde.gov.rs и 
vss.sud.rs. 
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1.4. НАДЛЕЖНОСТ ОСНОВНОГ СУДА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
 

Сходно одредби члана 22. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 
104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) основни суд у 
првом степену суди за кривична дела за које је као главна казна предвиђена новчана казна 
или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и 
одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична 
дела из своје надлежности. 

У грађанско правним споровима основни суд у првом степену суди ако за поједине од 
њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан 
неки други суд. 

Основни суд у Великом Грдишту у првом степену суди у стамбеним споровима 
поводом заснивања,постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и 
одговорностима из радног односа, о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у 
вези са радом, споровима поводом задовољавања стамбених потребна на основу рада. 

Основни суд у Великом Градишту пружа грађанима правну помоћ, међународну 
правну помоћ, ако није надлежан други суд, и врши друге послове одређене законом. 
Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступајусамо неки 
основни судови са подручја истог вишег суда. 

Надлежност овог суда се простире на подручју општине Велико Градиште и општине 
Голубац. 

 
 

1.5. РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА 
 

Председник одређује распоред просторија у судској згради, тако да се тим распоредом 
одређују просторије за одржавање суђења (суднице), пријем странака и њихово задржавање у 
згради, смештај председника, судске управе, судија, судија поротника, судских одељења и 
већа, писарница и осталих служби у суду.  

Пријемни шалтер, као и шалтер овере  налазе се у приземљу суда одмах код улаза. 
Парнични, ванпарнични, кривични и извршни одсек писарнице, налазе се на првом 

спрату зграде Основног суда у Великом Градишту.  
На улазу у судску зграду налази се оријентациона табла у графичком облику са 

распоредом радних просторија суда.  
На званичној интернет презентацији Основног суда у Великом Градишту, чија је 

адреса http://www.vg.os.sud.rs, у електронском облику је доступна „Распоред просторија“ са 
детаљним распоредом свих радних просторија зграде суда, а која је имплементирана и у 
информатор суда (стране 7,8,9) 

Судском зградом, у којој је поред Основног суда у Великом Градишту, смештено и 
Основно јавно тужилаштво у Великом Градишту и Прекршајни суд у Пожаревцу, одељење 
суда у Великом Градишту, управља Основни суд у Великом Градишту.  

Председник одређује просторије у којима није дозвољен улазак странкама, 
адвокатима и другим лицима (нпр. архива).  
  

http://www.vg.os.sud.rs/�
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1.6. МАПА СУДА 
 

Основни суд у Великом Градишту је корисник зграде која се налази на адреси Житни 
трг бр.3 у Великом Градишту, а поред овог суда просторије зграде користе Основно јавно 
тужилаштво и то просторије на II и III спрату и Прекршајни суд у Пожаревцу, одељење суда 
у Великом Градишту, на III спрату. 

 
У приземљу се налази Служба обезбеђења (канцеларија бр.1), пријемана канцеларија 

(канц. бр.2), кривична судница бр.1 (канц. бр.3) у којој суди судија Мирослав Лукић, 
већница, затим судница 3 (канц.бр.10) у којој суди судија Ана Чукановић, судница бр.4 
(канц.бр.11) у којој суди судија Александар Рајевић,у канцеларији бр. 6 се налази судијски 
помоћник Милош Миливојевић, а у канцеларији бр.9 се налази судски извршитељ Тихомир 
Пауновић. 

 
На првом спрату је канцеларија бр.12 у којој се налази судска управа и председник 

суда, канцеларија бр. 14- библиотека, канцеларија бр.20 - судска писарница (парнично, 
кривично, ванпарнично и извршно одељење). На истом спрату се налазе судница бр.5 
(канц.бр.15) у којој суди судија Јелена Јовановић и судница број 6 (канцеларија број 16) у 
којој суди судија Валентина Ђаловић. 

 
На другом спрату се налази судница бр.7 (канц.бр.29) у којој суди председник суда – 

судија Ненад Тадић, канцеларија бр.24 у којој је информатичар Александар Косановић, 
канцеларија бр.26 судијског помоћникаВладимира Петровића и судијских приправника, 
Инфо-служба суда и Инфо-служба за подршку АРС (медијацију) и канцеларија 
рачуноводства бр.27 – Тања Ђорђевић Вучковић. 
 
Графички приказ свих спратова и просторија у суду може се погледати на страницама 7 и 8 и 
9. 
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1.7. РАДНО ВРЕМЕ СУДА 
 

Радно време Основног суда у Великом Градишту је од 07.30 до 15.30 часова.  
Започета рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење 

поступка, довршиће се и након редовног радног времена.  
Ван прописаног радног времена се, по одобрењу председника, могу обављати само 

послови који не трпе одлагање.  
Годишњим распоредом послова, председник распоређује судије и судско особље за 

спровођење радњи које се по одредбама процесних закона сматрају хитним, а који ће 
наизменично бити у суду у дане и време када суд не ради, или ће бити у приправности да 
дођу у суд и спроведу такве радње када се за то укаже потреба (приправност).  

 
 

1.8. КУЋНИ РЕД 
 

Председник Основног суда у Великом Градишту  прописује кућни ред. “Кућни ред”, 
донет дана 10.02.2014. године, можете преузети из секције “Интерни акти” која се налази на 
интернет презентацији суда.  

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској 
згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере 
потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.  

Кућним редом утврђују се обавезе правосудне страже и других лица која користе 
просторије суда или се у њима привремено задржавају.  

У случају кршења кућног реда од стране странака или других лица у судској згради, 
правосудна стража може применити само оне мере које су одређене законом и актом о 
правосудној стражи.  

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и 
да не ометају рад суда. 
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II ОПИС ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

 
Председник Основног суда у Великом Градишту је судија Ненад Тадић, а заменик је 

судија Мирослав Лукић.  
 
Законом о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 –

одлукаУС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 
101/2013)регулисани су услови за избор и сaм избор председника суда, трајање и 
престанакфункције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и 
положајпо престанку функције председника суда. Права, овлашћења и обавезе председника 
судапрописани су Законом о уређењу судова („Сл. Гласник РС“ бр. 116/2008, 
104/2009,101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011 и 101/2013) и 
Судскимпословником („Сл. Гласник РС“ бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012 и 89/2013). 

 
Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за 

правилан и благовремен рад суда.Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у 
суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоце 
по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска 
комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и вр ши друге по сло ве 
одређене законом и Судским пословником.Суд има једног заменика председника суда, који 
замењује председника суда у случају спречености или одсутности. 

Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и благовременом 
обављању послова у суду.Поједине послове судске управе председник може поверити 
заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе 
председнику помаже референт. У случају спречености или одсутности,председника суда 
замењује заменик председника, који је одређен Годишњим распоредом послова. 

Поједине послове судске управе председник суда може поверити председницима 
одељења и другим судијама. Председник суда не може никоме поверити послове: по основу 
рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о правима из радног односа 
судског особља у случају кад је то законом одређено, као и удаљењу судија и судија 
поротника са дужности. 

 
Приликом поступања у судској управи председник суда примењује одредбе Закона о 

судијама, Закона о раду, Закона о државним службеницима, као и подзаконске акте.  
 
Председник суда једном годишње на основу Закона о уређењу судова и Судског 

пословника, по претходном прибављеном мишљењу судија, доноси Распоред послова у 
Основном суду у Великом Градишту за ту календарску годину.  
 

Председник суда надзире радсудских одељења и службе прегледом уписника и 
помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије 
решавањедуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.У извршним, 
ванпарничним и другим неспорним стварима судија је дужан да у року од шест месеци од 
дана пријема предмета у суд обавести председника зашто првостепени поступак није 
окончан. 

 
Користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и 

експедитивности,председник остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере 
за законит, правилан, тачан и благовремен рад. 
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Председник врши послове у вези са Програмом стручног усавршавања и обуке 
судијских помоћника и судијских приправника. 

 
Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском 

поступкукоји сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било 
какавутицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере у складу са законом. 

Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писано 
обавестиподносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од 
дана пријема притужбе. 

Кад странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда дужан 
је да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о њеној 
основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника 
непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе. 

Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном делу, ако 
утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. 

Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако 
притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о 
којој је претходно одлучено. 

Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да је уреди у 
року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће 
притужбу. 

Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредно 
вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама 
обавештава се и орган преко којег је притужба поднета. 

 
Председник суда контролише израду Извештаја о раду суда, који се доставља 

Врховном касационом суду и Министарству правде, шестомечено и на годишњем нивоу, као 
и остале редовне и повремене статистичке извештаје и одговорно је лице све извештаје које 
суд доставља надлежним правосудним институцијама. 

 
 Ако се при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број 
нерешених предмета, председник доноси Програм решавања старих предмета (у даљем 
тексту: Програм) најкасније до 31. јануара за текућу годину, а на основу Судског пословника 
(“Службени гласник РС бр. 110/09, 70/11, 19/1289/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 
77/16.), и у складу Програмом решавања старих предмета у Републици Србији, Врховног 
Касационог суда. 

Програмом се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, као 
што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског 
особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и овим 
пословником.  

Председник може, у оквиру припреме и спровођења Програма да предложи 
упућивање судија из другог суда и донесе измену годишњег распореда. Предлог Програма 
председник доставља на разматрање седници свих судија. О донетом Програму председник 
обавештава председника непосредно вишег суда и председника Врховног касационог суда. 
Председник месечно прати и надзире спровођење Програма ради његове измене и допуне, 
односно обустављања његовог даљег спровођења.  

 
По предметима извршења кривичних санкција („Ик“) поступа председник суда.  
 
Када председнику престане функција и буде изабран нови председник, обавезно се 

врши примопредаја дужности о чему се сачињава записник који потписују ранији 
председник и новоизабрани председник. Записник садржи нарочито: извештај о 
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финансијско-материјалном пословању у суду, стање благајне, послове судске управе (број 
притужби, стање у уписницима "Су", "Су-Пов" и сл.). 
 

 
III ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 
 
 
3.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ СУДА 
 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном 
суду у Великом Градишту, I Су.бр.1-13/19од01.03.2019. године,систематизовано је 12 радних 
места са 22 запослених. Укупан број државних службеника по систематизацији је 17 а 
намештеника 5. 

У Основном суду у Великом Градишту тренутно ради укупно 24 радника, од тога 20  
извршиоцакоји се налазе у радном односу на неодређено време као и 4 извршиоца у радном 
односу на одређено време због повећаног обима посла. 

Радни задаци и послови у суду обављају се у следећим организационим јединицима:  
 

1. Судска управа 
 
2. Судска писарница 
 
3. Административно-техничка служба 
 
4. Самостални извршиоци -  за финансијско пословање и ИТ техничку подршку 
 
У судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти и то: уређивање 
унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани 
за сталне судске вештаке и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистика и 
израда извештаја, извршење кривичних санкција, финансијско и материјално пословање 
суда, овера исправа намењених употреби у иностранству, као и други послови прописани 
законом и Судским пословником.  
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Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове по свим 
предметима, послови пријема писмена и овере исправа, послови архиве и експедиција и 
доставa поште, а Судским пословником регулисан је начин обављања тих послова.  
 
Рачуноводство суда обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, 
економата и депозита, у складу са законским прописима.  
 
Административно-техничка служба обавља дактилографске послове, послове разношења 
судске поште, послове одржавања постројења централног грејања, одржавања и поправке 
зграде, инвентара, обезбеђење суда, одржавање чистоће и слично. 
 
Самостални извршиоци -У суду информатичарске послове обавља самостални извршилац – 
техничар за ИТ подршку, а самостални извршилац за финансијско пословање, обавља све 
послове из области рачуноводства, књиговодства, економата и депозита, у складу са 
законским прописима. 

Организационе
јединице суда

Судска управа
Референт

Снежана Митић
канцеларија бр.12

Судска писарница

Реф.за пријем поште и за кривичне предмете
Мерлин Петровић канцеларија бр. 20

Реф.уписничар за парничне предмете
Зорица Живковић канцеларија бр. 20

Реф.уписничар за ванпарничне и кривичне предмете
Далиборка Тасић канцеларија бр. 2

Реф.за извршне предмете  и судски извршитељ
Тихомир Пауновић канцеларија бр. 20

Административно
техничка служба

Служба обезбеђења :Мирко Јенић,Марко 
Петровић, Аца Милорадовић и

Драган Миличић

Експедитор поште
Драган Животић

Возач 
Смиљан Јовић

Самостални извршиоци-
за финансијско пословање и техничку 

подршку

Тања Ђорђевић Вучковић рачуноводство
канцеларија бр.27

Александар Косановић техничар за ИТ 
подршку канцеларија бр.24
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3.2. СУДСКА УПРАВА 
 
Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују 
услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.  
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени 
законом, судским пословником, а нарочито:  
 

• уређивање унутрашњег пословања у суду;  
 

• позивање и распоређивање судија поротника;  
 

• послови везани за вештаке, сталне судске тумаче;  
 

•  разматрање притужби и представки;  
 

•  вођење статистике и израда извештаја;  
 

•  извршење кривичних санкција;  
 

•  финансијско и материјално пословање суда;  
 

•  овера исправа намењених употреби у иностранству;  
 

• стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског 
особља и судија у суду;  

 
•  доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, 

унутрашњу организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују 
унутрашњи односи;  

 
•  послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља;  

 
•  послови управљања судском зградом и непокретностима који се додељује суду на 

коришћење;  
 

•  послови у вези са наплатом судских такси;  
 

•  други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то 
одређено законом или општим актом суда.  

 
Пословима судске управе руководи председник суда.Поједине послове судске управе 

председник може поверити заменику председника и председницима одељења. 
Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, 

утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског 
особља када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са 
дужности. 
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3.3.  СУДИЈЕ 
 

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 –одлука УС, 
104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 
101/2013)регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, 
престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције. 

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије 
којииспуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни 
факултет,положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци 
након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске 
функције. 

У Основном суду у  Великом Градишту судијску функцију обавља 6 судија и то: 
председник суда – судија Ненад Тадић, заменик председика суда- судија Мирослав Лукић, 
судија Александар Рајевић, судија Јелена Јовановић, судија Валентина Ђаловић и судија Ана 
Чукановић. 

 
 

 
 

Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда годишњим 
распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће 
године за наредну годину. 

 
 

3.4.СУДСКA ОДЕЉЕЊA, и поступање судија по појединим материјама. 
 

Дана 30.11.2021. године донет је Годишњи распоред послова у Основном суду у 
Великом Градишту за 2022. годину. 

У Основном суду у Великом Градишту уграђанском одељењу ( П , П1 и П2) у коме 
су распоређене судије Александар Рајевић, Јелена Јовановић, Валентина Ђаловић и Ана 
Чукановић. 

ПРЕДСЕДНИК СУДА
судија Ненад Тадић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА
судија Мирослав Лукић

СУДИЈЕ

судија 
Александар

Рајевић

судија Ана 
Чукановић

судија Јелена 
Јовановић

судија 
Валентина 
Ђаловић
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Председник грађанског одељења је судија Александар Рајевић, којег у одсуству 
замењује судија Јелена Јовановић. 

По предметима у парничној материји (П, П1, П2, Прр и Прр1) поступају судије:  

1. судија Aлександар Рајевић 

  2.  судија Јелена Јовановић 

  3.  судија Валентина Ђаловић 

  4. судија Ана Чукановић 

У извршним предметима поступа судија  Александар Рајевић.  

У ванпарничним и оставинским предметима, (Р1 Р2 и Р3 и О) поступају судије 
Ненад Тадић и Мирослав Лукић, и истима ће се по редоследу пријема распоређивати 
наизменично сваки други новопримљени предмет. 

У ванпарничним и оставинским предметима (Р1, Р2, Р3 и О) поступају судије Ненад 
Тадић и Мирослав Лукић. 

У предмету продужења хитних мера по Закону о спречавању насиља у породици 
(Уписник П2н) поступаће судије Ненад Тадић и Мирослав Лукић, а изузетно и судија 
Александар Рајевић. 

У кривичним предметима ( уписник К и Нп) 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 поступа поступа Председник суда, судија Ненад Тадић, поред којег се одређује да 
поступа и судија Мирослав Лукић.    

Инфо службом суда за подршку алтернативном решавању спорова, ће руководити 
судија Јелена Јовановића по д њеним надзором послове у оквиру инфо службе радиће 
судијски помоћник Владимир Петровић. 

Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса председава судија Александар 
Рајевић а изузетно и остале судије  Основног суда у Великом Градишту.Чланови овог већа 
могу бити све судије Основног суда у Великом Градишту.  

По предметима опозивања условних осуда поступаће Председник суда - судија 
Ненад Тадић као и судија Мирослав Лукић . 

Већ ем о д тр о је  судија (ИПВ већ а) председавају судије Јелена Јовановић, Ана 
Чукановић и Валентина Ђаловић. Чланови већа могу бити  све судије. 

У поступцима по поднетим приговорима на решења јавног бележника (Уписник Р-
јб), поступаће судије Јелена Јовановић, Валентина  Ђаловић и Ана Чукановић. 

 
СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊА 

 
На седници одељења разматрају се рад одељења, правна питања, начини побољшања 

рада и стручности судија, судијских помоћника и приправника, као и друга питања од 
значаја за одељење. Седнице одељења сазива председник одељења или председник суда, који 
може да учествује у раду и одлучивању седнице одељења.  
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На седници свих судија разматрају се извештаји о раду суда и судија, одлучује о 
покретању поступка за оцену уставности и законитости прописа и других општих аката, 
разматра примена прописа којима се уређују питања из делокруга судова, даје мишљење о 
кандидатима за судије и судије поротнике и одлучује о другим питањима важним за цео суд. 
Седницом руководи председник суда и сазива је по свом нахођењу, или на захтев судског 
одељења или четвртине свих судија.  

 
 

СЛУЖБА МЕЂУНАРОДНО ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂАНСКИМ 
СТВАРИМА 

 
 

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, 
Мирослав Лукић, Александар Рајевић  и Јелена Јовановић. 

Излазне замолнице потписује председник суда, а овлашћен је да их потписује и 
судија  Мирослав Лукић. 

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

 
 

3.5. СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ 
 

Судијски помоћници Владимир Петровић и Милош Миливојевић поступају при 
судској управи, приликом израде извештаја о раду суда, по КВ предметима, под надзором 
судије Александра Рајевића, у оставинским предметима под надзором судија које поступају у 
тој материји, у изради решења о извршењу ради наплате судске таксе, изради предлога за 
наплату трошкова кривичног поступка, израде нацрта одлука у парничним предметима, и у 
предметима ИПВ већа, а по потреби и у другим пословима суда. 
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3.6.СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ 

 
Судијски приправници су лица која су завршила правни факултет и која испуњавају 

опште услове за рад у државним органима. Примају се у радни однос на три године, 
обучавају и оспособљавају за самосталан рад у правосуђу и потребно је да положе 
правосудни испит до истека приправничког стажа.  

 
 

3.7.СУДСКА ПИСАРНИЦА  
 
 

Судским пословником је одређено да се административни и технички послови 
обављају у судској писарници у седишту суда. У судској писарници, воде се сви уписници по 
АВП програму, који су за Основне судове прописани судским пословником.  

Рад са странкама, разгледање списа, добијање тражених информација и уверења у 
одсецима судске писарнице врши се сваким радним даном од 08.00-14.00 часова.  

У судској писарници, странке могу да се информишу о броју и кретању предмета, 
имену судије којем је предмет додељен у рад, да разгледају и преписују делове предмета, уз 
молбу коју одобрава судија да затраже препис или фотокопију писмена из списа предмета, да 
добију потврду правноснажности и извршности судске одлуке и др.  

У одсеку за  пријем писмена, странке могу да поднесу тужбу, жалбу, предлоге и др. 
Архивирање и чување правноснажно решених предмета и издавање списа архивираних 
предмета обавља се у одсеку архиве.  

Достављање судске поште странкама и другим учесницима у поступку врши се у 
одсеку експедиције. 
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3.7.1. ПРИЈЕМ И РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА 
 

У циљу обезбеђења подједнаке оптерећености свих судија у суду, новопримљени 
предмети се најпре разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а 
затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног 
одређивања судије, у складу са утврђеним годишњим распоредом послова.  

Послове разврставања и расподеле предмета обавља писарница према утврђеном 
годишњем распореду послова, односно посебној одлуци председника.  

Контролу расподеле предмета врши председник суда. 
На сваки примерак писмена достављеног суду ставља се забелешка о пријему 

(штамбиљем или на други погодан начин).  
Отисак пријемног штамбиља ставља се, по правилу, на прву страну у средини горњег 

дела писмена. Ако ту нема довољно места, отисак се ставља на погодно место прве стране, а 
ако то није могуће, на полеђини у горњем левом углу. Ако су обе стране писмена у целини 
испуњене текстом, отисак пријемног штамбиља ставља се на посебан папир који се спаја са 
писменом и оверава печатом, или се прилаже одговарајући образац штамбиља.На остале 
промерке писмена стваља се штамбољем скраћена забелешка о пријему писмена, или се 
прилаже одговарајући образац штамбиља. 

Странка која писмено предаје суду може текст пријемног штамбиља са свим 
потребним подацима унапред одштампати на самом писмену. Запослени на пријему 
проверава да ли су сви подаци тачно уписани и то својим потписом потврђује.  

Примљена писмена разврставају се према ознакама из уписника.  
Писмена хитне природе достављају се писарници одмах.  
Писмена која су везана за рок и писмена са важним исправама, сређују се и предају 

одвојено.  

ОДСЕЦИ
СУДСКЕ

ПИСАРНИЦЕ

КРИВИЧНА
Референт 
уписничар

Далиборка Тасић

ПАРНИЧНА
Референт 
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Зорица Живковић
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Референт 
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Референт
уписничар 
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Референт
Мерлин Петровић
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Референт 
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Мерлин Петровић

Референт 
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Зорица Живковић

Референт
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На писмена за поједине врсте поступака стављају се и ознаке прописане посебним 
прописима.  

Ако неко од примљених писмена није могуће распоредити, писмено ће се завести у 
уписник судске управе и предати председнику суда који ће извршити распоређивање.  

Ако се уз писмено приме предмети, новац, вредносни папири или драгоценост, то ће 
се означити при врху писмена црвеном оловком ознаком: "Депозит" и даље поступати, у 
складу са прописима о финансијско-материјалном пословању суда.  

Примљена и распоређена писмена заводе се у одговарајући уписник оног дана и под 
оним датумом под којим се прима, ако се тим писменом основа нов предмет. Телеграми, 
писмена са одређеним роковима, као и друга хитна писмена достављају се одмах надлежном 
одељењу. 

Судски број предмета састоји се од ознаке уписника, редног броја предмета и 
последња два броја године писмена заведеног у уписник (нпр. К 100/19).  

Суђења се одржавају у судницама у Основном суду у Великом Градишту. Записник 
води и предмете расписује записничар који је распоређен код судије.  

Припрему одлука врши сам судија коме помаже судијски помоћник или судијски 
приправник. 
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IV ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 
 
4.1. ПРИСТУП ЈАВНОСТИ РАДУ СУДА 
 

Јавност рада суда остварује се објављивањем састава судских већа, односно 
означавањем поступајућих судија, давањем обавештења о току поступка заинтересованим 
лицима, обавештавањем јавности о раду суда путем средстава јавног информисања, 
објављивањем судских одлука и начелних правних ставова. Председник суда, судије и 
судско особље  у складу са одредбом члана 97. став 1. Устава РС и Судским пословником, 
дужни да обезбеде потребне услове за јавност рада и одговарајући приступ медијима у 
погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интресима 
поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности и 
безбедности учесника у поступку. Такође, одредбом члана 97. став 2. Устава РС, регулисано 
је да ради чувања тајне, заштите морала, интереса малолетника или заштиту других општих 
интереса је могуће искључити јавност и то у законом одређеним случајевима. 

Наиме, у погледу ограничења права на информисање и извештавање јавности о 
судском поступку, одредбом члана 3. Законика о кривичном поступку је регулисано, да су 
државни органи, средства јавног обавештавања, удружења грађана, јавне личности и друга 
лица, дужни да се придржавају правила, да нико не може бити сматран кривим за кривично 
дело док то не буде утврђено правноснажном одлуком надлежног суда и да својим јавним 
изјавама о кривичном поступку који је у току, не вређају друга правила поступка, права 
окривљеног и оштећеног и начело судске независности.  

Од отварања заседања, па до завршетка главног претреса, веће може, по службеној 
дужности или на предлог странке или браниоца, али увек након њиховог изјашњења, 
искључити јавност за цео главни претрес или за један његов део, ако је то потребно ради 
заштите интереса националне безбедности, јавног реда и морала, интереса малолетника, 
приватности учесника у поступку и других оправданих интереса у демократском друштву, а 
одлука о искључењу јавности се доноси у форми решења које мора бити образложено и јавно 
објављено (члан 363. и члан 365. Законика о кривичном поступку) и може се побијати само у 
жалби на пресуду или решењу које одговара пресуди. Јавност се искључује и приликом 
одлучивања на главном претресу о одређивању статуса заштићеног сведока (члан 108. ЗКП), 
као и на рочишту на којем се доноси одлука о споразуму о признању кривичног дела (члан 
315. ЗКП). Суд већа и гласа приликом доношења одлука у заседању затвореном за јавност 
(члан 270. ЗКП), припремно рочиште за главни претрес одржава се без присуства јавности 
(члан 345. ЗКП), а такође се може искључити јавност ако се као сведок испитује лице млађе 
од 14 година (члан 400. ЗКП). На предлог јавног тужиоца, уз претходно изјашњење 
оптуженог и његовог браниоца о предлогу, председник већа може искључити јавност 
приликом испитивања окривљеног сарадника или осуђеног сарадника (члан 366. ЗКП).  

Према члану 322. Закона о парничном поступку, суд може да искључи јавност за целу 
главну расправу или један њен део, ради заштите интереса националне безбедности, јавног 
реда и морала у демократском друштву, као и ради заштите интереса малолетника или 
приватности учесника у поступку. Суд може да искључи јавност и ако мерама за одржавање 
реда прописаним у закону не може да се обезбеди несметано одржавање расправе. 
Искључење јавности не односи се на странке, њихове законске заступнике, пуномоћнике и 
умешаче. Суд одлучује о искључењу јавности решењем које мора да буде образложено и 
јавно објављено, а на које није дозвољена посебна жалба. 

У поступку у вези са породичним односима (члан 206. Породичног закона), поступку 
заснивања усвојења (члан 323. ПЗ) и стављања под старатељство (члан 331. ПЗ) искључена је 
јавност.  
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Уколико за одређено суђење постоји веће интересовање јавности, судска управа ће 
обезбедити просторију која може примити већи број лица, а судско веће је дужно да по 
налогу председника одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена. 

 
 

4.2. СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 
 

Судским пословником ("Сл. гласник РС", бр. 110/2009 70/2011 и 19/2012) прописано је 
да се у судовима са већим бројем судија оснива ифнормативна служба или се одређује 
судија, односно лице (портпарол) у циљу информисања јавности о раду суда.Основна 
делатност координатора је информисање медија и јавности о раду суда на њихов захтев, али 
и када таквог захтева нема, ако се ради о информацијама од јавног значаја или од значаја за 
очување угледа суда (ток поступка, првостепене и другостепене одлуке) у кривичним и 
другим предметима, који су изазвали веће узнемирење јавности, већу медијску пажњу или су 
од значаја за већи број грађана и др.). 

Годишњим распоредом послова за 2019. годину Основног суда у Великом ГрадиштуI  
Су 2-15/18 од 130.11.2018. године, за портпарола суда и руководиоца информативне службе, 
одређен јесудија Јелена Јовановић, судница бр.5,I спрат.   

 

 
 
На основу упутства за унапређење медијације у Републици Србији Врховног 

касационог суда, Високог Савета судства и Министарства правде од 28.6.2017. године, 
донета је одлука I  Су 1-4/2018 од 9.1.2018. године којом је у Основном суду у Великом 
Градишту основана ,,Инфо-служба за подршку алтернативном решавању спорова (АРС)“ и 
донето је Упутство о начину приступа, систему рада и начину поступања ,,Инфо-службе за 
подршку алтернативном решавању спорова, који акти се могу преузети у електронском 
облику на сајту овог суда http://www.vg.os.sud.rs. 

Годишњим распоредом послова за 2020. годину ,,Инфо-службом за подршку 
алтернативном решавању спорова (АРС)“ руководи судија Јелена Јовановић,  а по д њеним 
надзором у Инфо-служби поступа судијски помоћник Владимир Петровић,судница бр.5, I 
спрат. 
 

ПОРТПАРОЛ ОСНОВНОГ СУДА У 
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

СУДИЈА
• Јелена 

Јовановић

ОВЛАШЋЕЊА
• За информисање 

контакте са 
јавношћу у 
медијима и 
кривичним 
стварима

СУДНИЦА
• број 5.

спрат I

http://www.vg.os.sud.rs/�
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4.3. ФОТОГРАФИСАЊЕ, ВИДЕО И ЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
 

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз 
претходно прибављено писмено одобрење председника суда, у складу са посебним законом.  

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања 
снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност 
председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.  

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о 
интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.  

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, 
обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у 
судници.  
 

 
V СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

ОДЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

• у којој се фази налази поступак пред судом  
• о току предмета  
• о имену поступајућег судије  
• о датуму заказаних рочишта, главних претреса и расправа  
• о предметима који су завршени у циљу научно-истраживачког рада 
• о предметима који су од интереса одређених удружења и др.непрофитних установа 

(нпр.удружења за заштиту животиња, животне средине и сл.) 
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VI ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ 
 

Надлежност основног суда је ближе описана у одељку I – Основни подаци о 
државном органу и информатору, под тачком 1.4. Надлежност основног суда у Великом 
Градишту. 

Надлежности, овлашћења и обавезе суда прописани су Законом о уређењу судова 
(„Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 
101/2011 и 101/2013). 

Судови су самостални и независни државни органи који штите слободе и права 
грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и 
законитост. 

Судови суде на основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено 
законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних 
уговора.Судска власт припада судовима и независна је од законодавне и извршне власти. 

Судске одлуке су обавезне за све и не могу бити предмет вансудске контроле.Судску 
одлуку може преиспитивати само надлежни суд у законом прописаном поступку.Свако је 
дужан да поштује извршну судску одлуку. 

Судска надлежност одређује се Уставом и законом.Суд не може одбити да поступа и 
одлучује у ствари за коју је надлежан.Расправљање пред судом је јавно и може се ограничити 
само законом, у складу са Уставом. 

Судо ви су дужни да једни другима пружају правну по мо ћ  и сар ађују,  а други 
државни органи и организације су дужни да судовима достављају потребне податке.Судови 
могу другим државним органима да доставе списе и исправе, односно њихове копије, 
потребне за вођење поступка, у складу са посебним прописима, само кад се тиме не омета 
судски поступак. 

Основни суд оснива се за територију града, односно једне или више општина, а виши 
суд за подручје једног или више основних судова. 

Основни суд у Великом Градишту има надлежности, овлашћења и обавезе 
прописане другим прописима и подзаконским актима које доноси Влада и тд. 
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VIIОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОБЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Једном годишње председник суда на основу чл. 34. Закона о уређењу  судова и чл. 
46. Судског пословникасуда доноси Годишњи распоред послова у Основном суду у Великом 
Градишту.  

Годишњи распоред послова овог суда за 2022. годину је донет дана30.11.2021. 
године.  

Основни суд у Великом Градишту је обавезан да на основу Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја донесе Информатор о раду суда и исти објави на 
сајту суда, као и да исти ажурира према Упутству за израду и објављивање информатора о 
раду државног органа Повереника за информације од јавног значаја. 

Информатор о раду суда за 2022 годину донет је дана 31.01.2022. године и  биће 
објављен на сајту суда http://www.vg.os.sud.rs. 

На основу Закона о јавним набакама, Основни суд у Великом Градишту је дужан да 
једном годишње донесе и објави на Потралу јавних набавки План јавних набавки за текућу 
годину, као и да квартално извештава Управу за јавне набавке о свим спроведеним 
поступцима јавних набавки. Суд је дужан да све поступке набавки, како поступке јавних 
набавки тако и остале набавке, спроведе у складу са одредбама овог Закона. 

План јавних наваки је објављен на Порталу јавних набавки дана 25.03.2020. године, 
што се може видети на сајту Портала: http://jnportal.ujn.gov.rs/ и сајту овог суда 
http://www.vg.os.sud.rs, као и поступци јавних набавки који су спроведени у складу са напред 
наведеним Законом. 

На основу Закона о посредовању и решавању спорова („Сл.гласник РС“ бр.55/2014 
од 23.5.2014. године, а који се примењује од 1.1.2015. године)председник суда је донео 
одлуку I Су 1-4/2018 од 9.1.2018. године, којом је у овом суду основана ,,Инфо-служба за 
подршку алтернативном решавању спорова“. Судија Јелена Јовановићје одређена као 
руководилац ове службе, а под њеним надзором ће радити судијски помоћник Владимир 
Петровић. Циљ ове службе је да пружа информације грађанима и странкама у поступку о 
поступку медијације, у циљу промовисања мирног решавања спорова.Ближе информације о 
поступку медијације, као и линкови са листом медијатора, могу се наћи на сајту овог суда 
http://www.vg.os.sud.rs. 

У току 2021. године, ниједанпредмет овог суда није упућен на поступак медијације.  

Суд води евиденцију о судској пракси Европског суда за људска права, као и 
Уставно г суда, ко ја се о дно си на о длуке о вог суда, а на сајту суда http://www.vg.os.sud.rs 
могу се пронаћи ликови преко којих се могу претраживати све одлуке напред наведених 
судова.  

Одлуком председника суда I Су 5-1/19 од 11.2.2019. године, за вођење евиденције 
одлука ових судова а који се односе на пресуде донете од овог суда, задужен је судијски 
помоћник Владимир Петровић. 
  

http://www.vg.os.sud.rs/�
http://portal.ujn.gov.rs/�
http://www.vg.os.sud.rs/�
http://www.vg.os.sud.rs/�
http://www.vg.os.sud.rs/�
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VIII НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 
Правила поступка које суд у свом раду примењује регулисана су у:  
 

•  Законику о кривичном поступку ( "Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 
32/2013, 45/2013 и 55/2014. године)  

 
•  Закону о парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 

55/2014 и 87/2018.  године)  
 

•  Закону о ванпарничном поступку ("Сл. гласник СРС", бр. 25/82 и 48/88 и у "Сл. 
гласник РС", бр. 85/2012, 45/13 и 55/2014 године и 6/15, 106/15)  

 
•  Закону о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 55/2014 године)који 

се примењује на поступке започете пре 1.7.2016. године и Закону о извршењу и 
обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015)који се примењује од 1.7.2016. године. 

 
•  Судском пословнику ("Сл. гласник РС", бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 

89/2013,96/2015,104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018 и 78/2018 
године)  

 
 

 

 

VI УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

 
• судска управа издаје апостил тј. врши оверу докумената за употребу истих у 

иностранству  
• судска писарница изаје уверења да се не води кривични поступак, и друга уверења 

предвиђена судским пословником. 
• у свим судској писарниции ,,Инфо служби“ суда странке се могу информисати о 

судским предметима, фази поступка, имену судије, заказаним расправама, главним 
претресима  

 
 

VII   ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

• поднесци - писмена (тужбе, жалбе, молбе, захтеви, предлози, дописи) се предају на 
пријемном шалтеру  

 
• Свим посетиоцима је доступна интернет презентација Основног суда у Великом 

Градишту којој се приступа путем адресe http://www.vg.os.sud.rs.  
 
 

http://www.vg.os.sud.rs/�
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VIIIПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
До дана 31.12.2020. године оверено је 299 исправенамењене употреби у иностранству 

(ОВх). Издато је укупно 1621 уверења да се не води кривични поступак. 
 
Послове овере исправа на подручју надлежности овог суда, односно за општину 

Велико Градиште и Голубац убудуће ће обављањати искључиво јавни бележник Славица 
Јовановић из Великог Градишта. 

 

IX ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
Финансијска средства Основног судау Великом Градишту обезбеђују се из буџета Републике 
Србије, сходно Закону о буџету РС, као и  из сопствених прихода, од наплаћених судских 
такси, сходно Закону о судским таксама. 

 
2021.  година       План набавки 2021. 

Конто  Планирано Одобрено 
413 40.000,00 40.000,00 
414 1.993.549,00 1.993.549,00 
415 578.819,75 578.819,75 
416 72.192,00 72.191,00 
421 3.300.000,00 3.300.000,00 
422 26.200,00 26.200,00 
423 3.000.000,00 3.000.000,00 
425 400.000,00 400.000,00 
426 700.000,00 700.000,00 

Укупно: 10.110.760,75 10.110.759,75 

 

Одлуком о расподели средстава Високог савета судства број 401-00-159/2021-01 од 
14.12.2021. године додељена је апропријација за 2022. годину. 

 
2022.  година       План набавки 2022. 

Конто  Планирано Одобрено 
413 1.000,00 1.000,00 
414 146.664,00 146.664,00 
415 80.000,00 80.000,00 
416 1.000,00 1.000,00 
421 3.500.000,00 3.500.000,00 
422 10.000,00 10.000,00 
423 3.000.000,00 3.000.000,00 
425 400.000,00 400.000,00 
426 750.000,00 750.000,00 

Укупно: 7.888.664,00 7.888.664,00 
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2020.  година – кумулативни преглед  

    
на дан 30.09.2020. 

Конто  Опис 
Предлог по 

плану Приходи Расходи % 
411 Плате запослених / 26.429.000,00 21.852.395,35 82,68% 

412 Социјални доприноси / 4.457.500,00 3.639.514,27 81,65% 

413 Накнада у натури 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 

414 Социјална давања 0,00 1.028.648,00 1.026.648,00 99,81% 

415 накаде за запослене 0,00 344.620,00 283.790,14 82,35% 

416 Награде запослених 0,00 227.817,00 227.817,00 100,00% 

421 Стални трошкови 3.000.000,00 3.000.000,00 2.625.260,74 87,51% 

422 Трошкови путовања 20.000,00 20.000,00 960,00 4,80% 

423 Услуге по уговору 3.060.000,00 3.060.000,00 1.896.395,55 61,97% 

425 Поправке и одржавање 300.000,00 300.000,00 134.162,00 44,72% 

426 Материјал 800.000,00 800.000,00 257.986,98 32,25% 

  Укупно 7.180.000,00 39.668.585,00 31.944.930,03   

2021.  година – кумулативни преглед  
  

 
 

    
на дан 31.12.2021. 

Конто  Опис 
Предлог по 

плану Приходи Расходи % 
411 Плате запослених / 31.512.000,00 31.385.514,71 99,60% 
412 Социјални доприноси / 5.248.450,00 5.225.688,18 99,57% 
413 Накнада у натури 40.000,00 40.000,00 39.000,00 97,50% 
414 Социјална давања 1.993.549,00 1.992.549,00 439.992,00 22,08% 
415 накаде за запослене 578.819,75 578.819,75 529.612,43 91,50% 
416 Награде запослених 72.192,00 72.191,00 71.191,00 98,61% 
421 Стални трошкови 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00% 
422 Трошкови путовања 26.200,00 26.200,00 1.680,00 6,41% 
423 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.000.000,00 2.999.998,39 100,00% 
425 Поправке и одржавање 400.000,00 400.000,00 399.765,54 99,94% 
426 Материјал 700.000,00 700.000,00 697.647,01 99,66% 

  Укупно 10.110.760,75 46.870.209,75 45.090.089,26   

 
Средства за текуће расходе распоређена су из буџета, као и од судских такси (извор 01, 

извор 04 и извор 13). 
 
Средства за плате одобрена Законом о буџету РС за 2020. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 преносе се у складу са обрачуном за исплату плата правосудних 
органа на основу важећих прописа.  
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Средства одобрена на економским класификацијама 413 - Накнаде у натури и 415 - 
Накнаде трошкова за запослене, преносе се по захтеву органа, у складу са стварним 
трошковима и важећим прописима. 

 
Одобрена средства на економској класификацији 414 – Социјална давања преносе се 

органима за социјална давања доношења Закључка Владе. 
 

 
 

X ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 
На основу члана 51  став 1 Закона о јавним набавкама Основни суд у Великом Градишту 

је као наручилац дужан да донесе план набавки за текућу годину, који мора да садржи редни 
број набавке, предмет јавне набавке, процењену вредност јавне набавке, врсту поступка јавне 
набавке, оквирни датум покретања поступка, оквирни датум закључења уговора, оквирни 
рок трајања уговора, а на основу става 4 истог члана Закона, план набавке се објављује на 
Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења. 
 
 

Планнабавки за 2020. годину 
 
На основу учитаних апропријација од стране Високог савета судства и Министарства 

правде,расподељена су средства одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2020. 
годину, Основном суду у Великом Градишту, усвојен је финансијски план за 2020. годину на 
основу кога је донет План набавки за 2020. годину који је објављен 25.03.2020. године 
наПорталу јавних набавки http://jnportal.ujn.gov.rs/ и сајту суда http://www.vg.os.sud.rs. 

 

1.Јавне набавке 
 

1 421200 Енергетске услуге 2.000.000,00 01 

 
 

2. Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама 
 

Ред. 
бр. 

Економск
а 

класифи-
кација 

Предмет набавке 
Процењена 

вредност  
(са ПДВ-ом) 

Извор 
финанси-

рања 

I – Добра  

 426100 Административни материјал 490.000,00 01 

 426300 Материјал за образовање и 
усавршавање 

60.000,00 01 

http://portal.ujn.gov.rs/�
http://www.vg.os.sud.rs/�
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 426400 Материјал за саобраћај и гориво 80.000,00 01 

 426800 Материјал за одржавање 
хигијене 

90.000,00 01 

 426900 Потрошни материјал 80.000,00 01 

 512000 Машине и опрема 200.000,00 01 

II – Услуге 

 421300 Комуналне услуге 200.000,00 01 

 421400 Поштанске услуге и 
телекомуникационе услуге 770.000,00 01 

 422100 Трошкови за службена 
путовања 20.000,00 01 

 423200 Компјутерске услуге 80.000,00 01 

 423300 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 23.000,00 01 

 423400 Услуге информисања 200.000,00 01 

 423500 Стручне услуге 
4.000.000,00 

 
 

01 
 

 423700 Репрезентација 50.000,00 01 

 423900 Остале опште услуге 147.000,00 01 

 425100 Услуге поправке и одржавања 
зграде суда 150.000,00 01 

 425200 Услуге поправке и одржавања 
опреме 150.000,00 01 

УКУПНО (I+II+III) 8.820.000,00  

 
Квартални извештај о набавкама у 2020. години 

 
Према одредбама Закона о јавним набавкама суд је дужан да Управи за јавне набавке 
квартално достаља извештај о спроведеним набавкама према усвојеном Плану јавних 
набавки за ту годину.  

Извештај за први квартал за 2020. годину није слат јер је План набавки усвојен дана 
10.03.2020. године, а објављен дана 25.03.2020. године.  
 
Извештај други квартал за 2020. годину достављен је Управи за јавне набавке дана 
09.07.2020. 
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Образац А 
 

 
 
Образац А1 
 

 
 
Образац А2 
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Образац Б 

 
 
Образац В и В1 

 
 
Образац Г 
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 Извештај за трећи квартал 2020. године дoстављен је Управи за јавне набавке дана 
05.10.2020. године 
 
Образац А 
 

 
 
Образац А1 
 

 
 
Образац А2 
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Образац Б 

 
 
Образац В и В1 

 
 
Образац Г 
 

 
  



Информатор о раду Основног суда у Великом Градишту 
 

36 
 

 
 План набавки за 2021.годину 

 

На основу учитаних апропријација од стране Високог савета судства и Министарства 
правде,расподељена су средства одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2021. 
годину, Основном суду у Великом Градишту, усвојен је финансијски план за 2021. годину на 
основу кога је донет План набавки за 2021. годину који је објављен 27.03.2021. године на 
Порталу јавних набавки http://jnportal.ujn.gov.rs/ и сајту суда http://www.vg.os.sud.rs. 

 

1.Јавне набавке 
 

1 421200 Енергетске услуге 1.666.667,00 01 

 

 
2.Набавке за које се не примењује Закон о јавним набавкама 

 
 

Naručilac:

Godina:

Ukupni iznos Ukupni iznos (sa PDV) Ukupni iznos
1,474,625.57
1,985,197.52

333,137.95 399,765.54 656,717.45
333,137.95 399,765.54 4,116,540.54

Broj 
zaključenih 
ugovora

Ukupni iznos (sa 
PDV)

1 1,185,600.00
1 1,185,600.00

IZVEŠTAJ O NABAVKAMA

108341340 - OSNOVNI SUD U VELIKOM GRADIŠTU

2021

NABAVKE IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Dobra Radovi Usluge

Ukupni iznos Ukupni iznos (sa PDV) Ukupni iznos (sa PDV)
Član 12. stav 1. tač. 11) - nabavke od 1,769,550.69
Član 12. stav 1. tač. 4) podtač. (4) - 2,382,237.03
Član 27. tačka 1) - nabavke čija je 869,289.17 1,043,147.01 788,060.94
Ukupno: 869,289.17 1,043,147.01 4,939,848.66

UGOVORI ZAKLJUČENI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Ukupno: 988,000.00

Dobra

Ukupni iznos

Otvoreni postupak 988,000.00

 
 

XI ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

Сходно решењу Владе Републике Србије број 401-00-197/2020-30 од 30.01.2020.године у 
судовима се државним службеницима и намештеницима исплаћује новчани износ у виду 
солидарне помоћи у висини од 5.500,00 динара са порезом и доприносима за обавезно 
социјално осигурање. 

У току 2018. године на основу одлуке Министарства правде одобрена је солидарна помоћ за 
три радника суда у укупном износу од 91.740,00 динара.Као и помоћ у случају смрти 
запосленог у износу од 50.377,00 динара. 

http://portal.ujn.gov.rs/�
http://www.vg.os.sud.rs/�
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У току 2018. године на основу одлуке Министарства правдеодобрена је солидарна помоћ за 
три радника суда у укупном износу од 91.740,00 динара.Као и помоћ у случају смрти 
запосленог у износу од 50.377,00 динара. 

У току 2019. године на основу одлуке Министарства правде и одобрена је солидарна помоћу 
медицинском лечењу члана породице запосленог у износу од 39.137,00 динара. 
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XII ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМA 

 
Право на плату председника суда и судија, као и начин одређивања њене висине уређени су 
Законом о судијама, док су плате, накнаде и друга примања запослених у судовима 
(државних службеника и намештеника) регулисана Законом о платама државних службеника 
и намештеника. Закон о државним службеницима, У редба о оцењивању државних 
службеника,као и Закон о платама државних службеника предвиђа могућност напредовања 
државних службеника.  

 

Преглед нето месечних плата судија и запослених без минулог рада са основним 
коефицијентом у 2022. години :  

 

   
2022.  година 

Функција Основица Коефицијент 

Основна 
плата  

без пореза 
и 

доприноса 

Број 
извршилаца 

председник суда 41.049,82 3,30 135.464,41 1 
заменик 
председника 41.049,82 3,15 129.306,93 1 

судија 41.049,82 3,00 123.149,46 4 
 
 

 
2022.  година 

РБ Функција Износ 
1 председник суда 135.464,41 
2 заменик председника 

суда 
129.306,93 

3 судија 123.149,46 
4 самостални саветник 81.786,46 
5 саветник 58.234,03 
6 сарадник 65.480,93 
7 референт 40.116,77 
  - уписничар   
  - референти извршења   
  - референти експедиције   
  - записничари   
8 намештеник IV врсте 

(правосудни стражар)     
44.257,86 

9 намештеник VI врсте  
(спремачица) 

33.804,96 

 
 

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sudijama.html�
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platama_drzavnih_sluzbenika_i_namestenika.html�
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_platama_drzavnih_sluzbenika_i_namestenika.html�
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XIII ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

 Зграда Основног суда у Великом Градишту је површине 1.392,28 м2. 

Средства рада у седишту суда дати су табеларно: 

 

Средство: Јединицамере: Количина: 
Компјутери: ком. 28 

-Десктоп ком. 27 
-Лаптоп ком. 1 

Штампачи: ком.   
-Ласерски ком. 23 

-
Мултифункционални ком. 4 

Климауредјаји: ком. 18 
Телефони: ком. 19 
Службениаутомобил ком. 1 
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XIV ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

 
Носачи информација у Основном суду у Великом Градишту су:  
 
- Главни сервер на коме се чувају сви подаци у електронској форми који се налази у 

згради суда. Са главним носачем информација су умрежени сви појединачни 
носачи информација који се налазе у судској управи, писарници, судницама, 
канцеларијама судијсих помоћника, судијских приправника и административно-
техничке службе и самосталног извршиоца за финансијско пословање. Обавезно 
се врши сигурносно снимање података на други носач, рачунари су заштићени од 
вируса, приступ главном носачу информација има само административно- 
техничка служба, односно информатичар суда Александар Косановић, а 
појединачним носачима информација – рачунарима имају приступ само запослени 
овог суда. Периодично се врши испитивање испуњености услова за чување носача 
информација. Начин чувања и услови чувања носача информација одговарају свим 
стандардима и прописима који су у тој области донети. Поједине иформације које 
су настале у току рада овог суда у периоду од 2010. године до 2014. године, 
односно када је овај суд био судска јединица Основног суда у Пожаревцу су 
похрањене на серверу Основног суда у Пожаревцу.   

 
- Електронска база података у судској писарници која садржи уписнике свих 

предмета из свих судских одељења по којима се поступа у судским поступцима у 
суду увођењем програма аутоматског вођења предмета (АВП-а) рачунари у 
писарницама свих судова у Србији су умрежени, те су информације о току судских 
предмета доступне на интернету  

 
- Судска писарница у којој се чувају судски предмети из свих судских 

одељења.Завршени предмети се држе у писарници (приручној архиви) најдуже две 
године. Правноснажно решени предмети у суду архивирају се и чувају на основу 
писмене одлуке судије који у самом предмету и на његовом омоту потписом 
одређује да је предмет за архивирање. Архива се налази у саставу писарнице али је 
физички одвојена и у посебној је просторији. У архиви се чувају и уписници, 
именици из ранијих година ако нису потребни за текући рад.  

 
- Архива суда у којој се налазе архивирани предмети. Основни суд у Великом 

Градишту има две архиве, једна се налази у подруму суда, а једна на задњем 
спрату суда. 

 
- Рачуноводство где се налази евиденција о именима запослених и њиховим 

примањима, као и евиденција о раду судија поротника, сталних судских вештака и 
адвоката. 
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XVВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 
 

Основни суд у Великом Градишту поседује податке у вези са: 
- решеним и нерешеним предметима по којима се поступало или поступа пред 

судом; 
- архивираним предметима; 
- извештајима о раду суда - годишњим и периодичним; 
- јавним набавкама – плановима, спроведеним поступцима и закљученим 

уговорима; 
- базом судске праксе у писаној и електронској форми;  
- записницима о седницама судија; 
- израђеним одлукама и жалбама; 
- примљеном електронском поштом; 
- подацима о именима и примањима запослених, систематизацији радних места; 
- документацију о извршеним плаћањимаитд. 

 
 

XVI ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН 
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 
 

Странке могу извршити увид у списе предмета у радно време суда у судској 
писарници у присуству  другог службеног лица.  

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављује на таблама испред сваке 
суднице. 

 
 
 

XVII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 
 

17.1. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
(Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја - "Сл. гл.РС", бр.120/2004 од 
5.новембра 2004. год., 54/2007 од 13. јуна 2007. год., 104/2009 од 16. децембра 2009. године и 
36/2010 од 28.5.2010. год.)  
 

Информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти, 
настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а 
односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Да би се нека информација 
сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне 
власти или које друго лице, није битан носач информација (папир, трака, филм, електронски 
медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка 
информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства 
информације. Опрвадан интерес јавности да зна постоји увек када се ради о информацијама 
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којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља 
становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама којима располаже 
орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна постоји, осим ако орган јавне 
власти докаже супротно. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини 
доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног 
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа 
упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.  

 
 

17.2. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Свако може поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја. 
Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба да 

садржи:  
 

• име, презиме и адресу тражиоца  
 

• што прецизнији опис информације коју тражи  
 

• друге податке који олакшавају проналажење тражене информације  
 

Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева. 
Уколико захтев не садржи наведене елементе, односно ако није уредан, овлашћено лице 

суда дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони.Ако 
тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да се 
по захтеву не може поступати, суд доноси закључак о одбацивању захтева као 
неуредног.Против овог закључка тражиоц има право жалбе Поверенику за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности. 

Суд је дужан да омогући приступ информацијама у службеним просторијама суда, и на 
основу усменог захтева тражиоца који се саопштава назаписник и уноси у посебну 
евиденцију.Рокови се рачунају као да захтев поднет у писменој форми. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. На који начин се право 
на приступ информацијама може остварити ближе је описан у следећем одељку 
,,Одлучивање по захтеву“. 

Суд може наплатити трошкове умножавања документа који је тражен захтевом. 
У ком року је суд дужан да поступи по захетеву тражиоца, обавеза суда да омогући 

приступ информацијама или решењем одбије захтев, као и право жалбе и вођење управног 
спора (ако суд одбије захтев или не удовољи захтев), ближе су описани у следећем одељку 
,,Одлучивање по захтеву“. 

Формулари који се односе на захтев за приступ информацијама налазе се на сајту суда 
http://www.vg.os.sud.rs. 

 
 

17.3. ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 
 

Суд је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је 

http://www.vg.os.sud.rs/�
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упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација 
тражена. 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року обавести 
тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније 
у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, 
који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.  

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја 
за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 
становништва и животне средине, суд мора да обавести тражиоца о поседовању те 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да 
му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.  

Ако суд на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, 
осим у случајевима утврђеним овим законом. 

Суд ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који 
садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити 
тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ 
нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким 
средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме 
изради копију.  

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама суда. 

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи 
тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је 
информација тражена.Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који 
садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 

Ако удовољи захтеву, суд неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити 
службену белешку. 

Ако суд одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 
односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 
дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено 
образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против 
таквог решења.  

 
 

17.4. ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Суд неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, 
ако би тиме:  
 

• угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица  
 

• угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 
кривично дело, вођење кривичног поступка, вођење судског поступка, извршење 
пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер 
поступање и правично суђење  

 
• озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне 

односе  
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• битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или 

битно отежао остварење оправданих економских интереса  
 

• учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним 
актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или 
друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би 
одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене 
законом који претежу над интересом за приступ информацији.  

 
 

17.5. ЗЛОУПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Суд није у обавези да тражиоцу омогући остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако исти то право злоупотребљава, нарочито ако је тражење 
неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или 
када се тражи превелики број информација. 

 
Формулар Захтева за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети са 
сајта Основног суда у Великом Градишту из секције "ОБРАСЦИ ЗА СТРАНКЕ". 
 
 

17.6. ПРИТУЖБА НА РАД СУДА 
 

Притужба се подноси када странка има примедбе на рад судија, службеника у суду, 
суда као целине, уколико сматра да се поступак одуговлачи, да се спроводи неправилно, да 
се утиче на његов ток и исход супротно правилима о непристрасности и објективности у 
поступању суда и судија, када има примедбе на спровођење процедуре и третман у поступку 
пред судом.  

Притужба на рад суда се може поднети писмено или усмено председнику суда или 
заменику кога он одреди. 

Усмена притужба се може изнети председнику суда у канцеларији 12 на I спрату. 
Председник прима странке понедељком од 10.00 до 13.00 часова. 
 

Писмена притужба треба да садржи:  
 

• наслов "За председника суда"  
 

• означен број предмета на који се притужба односи  
 

• разлог због кога се подноси  
 

• пуно име и презиме, и тачна адреса притужиоца  
 

Писмена притужба упућује се на следећу адресу:  
 
Основни суд у Великом Градишту, Председнику суда Житни трг бр.3 12220Велико 
Градиште 
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Председник суда разматра основаност притужбе и у року од 15 дана од пријема 
притужбе је дужан да писмено обавести притужиоца о предузетим мерама. 

Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе или вишег суда, 
о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се министар или председник 
вишег суда. 

Притужба није жалба, притужба се разликује од жалбе на одлуку суда, странка не 
може улагати притужбу на донету пресуду већ у том случају може поднетии жалбу вишем 
суду. 
Формулар Притужбе на рад суда можете преузети са сајта Основног суда у Великом 
Градишту из секције "ОБРАСЦИ ЗА СТРАНКЕ". 
 
 

17.7. ПРИЈЕМ СТРАНАКА 
 

Странка или други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда, 
председнику суда, када сматрају да се поступак одуговлачи да је неправилан или да постоји 
било какав утицај на његов ток и исход. Председник је дужан да о основаности притужбе и 
предузетим мерама писмено обавести притужиоца у року од 15 дана од пријема притужбе. 

Председник суда прима странке, без претходног заказивања, понедељком од 10.00 до 
13.00 часова а у хитним случајевима осталим радним данима по претходној најави 
правосудним стражарима.У случају спречености председника, странке истим данима прима 
заменик председника суда. 

 

17.8. ПРАВНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА 
 

Правну помоћ грађанима пружају судови, у складу са законом и судским 
пословником. 

Сваки суд је дужан да ван судског поступка, на местима посебно одређеним и видно 
означеним у згради суда, грађанима без обзира на имовно стање да опште правне 
информације и почетан правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања 
мирног решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине 
фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, 
начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права на бесплатну правну 
помоћ, као и о праву на обавезну одбрану).  

Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и друго судско особље, у суду у 
складу са пословима које обављају. 

Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним објављивањем или 
уручивањем писаног текста у згради суда или у средствима јавног информисања (веб-
страница или на други погодан начин). 

У грађанском поступку, суд може доставити и писано обавештење које садржи: поуку 
о праву на ослобађање од плаћања трошкова поступка, праву на бесплатну правну помоћ и 
бесплатно заступање, праву на бесплатног тумача, медијацију и сл.  

Обавештење из става 1.овог члана може се доставити уз позив за припремно или прво 
рочиште за главну расправу, лично или преко пуномоћника, као и у поступку претходног 
испитивања тужбе, уколико суд процени да је то потребно, у складу са одговарајућим 
одредбама процесног закона.  

У кривичном поступку, суд може доставити писано обавештење осумњиченом 
односно окривљеном, пре првог саслушања којим га обавештава о његовим правима 
приликом саслушања (праву на одбрану, браниоца, односно постављење обавезног браниоца, 
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да у поступку користи језик који разуме, преводиоца и тумача, поверљив разговор пре 
саслужања), у складу са одговарајућим одредбама процесног закона. 
 
 

17.9. СУДСКИ ОДМОРИ 
 

Распоред коришћења годишњег одмора председник сачињава тако да у суду остане 
довољан број судија и судског особља како би се обезбедило несметано вођење поступка у 
хитним предметима: притворским, кривичним поступцима према малолетницима, пуштање 
на условни отпуст, у радним, у предметима сметања поседа, законско издржавање, чување и 
васпитавање деце по предлогу за обезбеђење доказа или за одређење привремених мера у 
свим меничним, чековним, стечајним поступцима који су законом одређени као хитни.  

Председник може наредити да се у дане судског одмора поступи у другим стварима 
које не трпе одлагања. 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИКА ОСНОВНОГ СУДА 
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

                                                                    Ненад Тадић 
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