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     ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
                   I Су 1-4 /20
               Дана 9.1.2018. године
               Велико Градиште
 
   
                 ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
Ненад Тадић, на основу чланова 3,
9.1.2018. године 
 

 
                ФОРМИРА СЕ 
подршку алтернативном решавању спорова.
 
                Овом Службом ће се руководити судија Споменка Цокић, а 
надзором ће радити и судијски помоћници које он
 
 

 
 
                У складу са одредбом члана 9 став 2 Закона о посредовању у решавању 
спорова, члана 101 став 2 Судског пословника, као и 
2018. годину I Су 2 - 15/17 од 
циљем пружања информација грађанима и странкама о могућностима постизања 
мирног решавања спора. 
 
                Службом ће руководити сидија Споменка Цокић у складу са посебним 
овлашћењима одређеним Годишњим распоредом
Градишту за 2018. годину, а у складу са Упутством о начину при
начину поступања инфо-служ
 
 
 

                                                                                      

                                                                                

Република Србија 
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

2018 
. године 

Велико Градиште 

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, председник суда судија 
Ненад Тадић, на основу чланова 3, 6 и 101 став 2 Судског пословника, донео је дана 

ОДЛУКУ 

 инфо-служба Основног суда у Великом  Градишту за 
подршку алтернативном решавању спорова. 

Овом Службом ће се руководити судија Споменка Цокић, а 
надзором ће радити и судијски помоћници које она одреди. 

Образложење 

У складу са одредбом члана 9 став 2 Закона о посредовању у решавању 
спорова, члана 101 став 2 Судског пословника, као и Годишњим распоредом послова за 

/17 од 1.12.2017. године, донета је одлука као у изреци, а са 
ем пружања информација грађанима и странкама о могућностима постизања 

Службом ће руководити сидија Споменка Цокић у складу са посебним 
а одређеним Годишњим распоредом послова Основног суда у Великом 

одину, а у складу са Упутством о начину приступа, систему рада и 
службе за подршку алтернативном решавању спорова.

                                                                                      ПРЕСЕДНИК
 

                                                                                Ненад Тадић

председник суда судија 
6 и 101 став 2 Судског пословника, донео је дана 

служба Основног суда у Великом  Градишту за 

Овом Службом ће се руководити судија Споменка Цокић, а под њеним 

У складу са одредбом члана 9 став 2 Закона о посредовању у решавању 
дишњим распоредом послова за 

одине, донета је одлука као у изреци, а са 
ем пружања информација грађанима и странкама о могућностима постизања 

Службом ће руководити сидија Споменка Цокић у складу са посебним 
послова Основног суда у Великом 

ступа, систему рада и 
ку алтернативном решавању спорова.          

ПРЕСЕДНИК СУДА 

Ненад Тадић 




