
намештајем како би се иста могла
користити у поступку медијације, извршено
је кречење свих просторија овог суда и
постављање ламинатних подова.
Посебно смо поносни на уградњу
степеничне платформе за самосталан
превоз лица у инвалидским колицима, чиме
је особама са инвалидитетом обезбеђен
прилаз не само Основном суду већ и
другим правосудним органима који се
налазе у истој згради.

НАСТАВАК САРАДЊЕ
У наредном периоду Основни суд у Ужицу
биће једини суд са подручја у надлежности
Аплеционог суда у Крагујевцу у ком се
пројекат наставља, као суд који ће бити
модел за унапређење доступности правде и
за рада судова. Искуства овог суда у
будућности биће подељена и са осталим
судовима у  Србији. Поред овог суда у
Пројекат су укључена и три основна и виша
суда са подручја југа Србије из
надлежности Апелационог суда у Нишу.

УСПЕШНА САРАДЊА СА ИМГ

У оквиру пројекта ,,Унапређење
доступности правде у судовима у
Републици Србији,, који подржава
Министарство спољних послова Краљевине
Норвешке, а спроводи International
Management  Group  –  IMG  уз сарадњу са
Министарством правде Републике Србије,
Основни  суд у Ужицу од 2007. године
успешно је имплементирао преко 25
појединачних пројекта.
Најзначајнији реализовани пројекти су:
увођење информационог пулта као
посебног информационог сервиса у служби
грађана,  увођење кутије за сугестије
странака, потпуно ново означавање зграде
суда и wеб сајт, уведени су у примену разни
образци и летци, извршена је готово
потпуна комјутеризација суда, две
кривичне суднице потпуно су опремљене
новим намештајем и додатном
комјутерском опремом, извршена је
делимична адаптација једне суднице новим
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Рад на пројекту у наредне три године биће
подељен у 3 сегмента:
§ Улагање у инфраструктуру судова,

при чему ће нагласак бити стављен
на омогућавање рада основних
функција суда и приступ
грађанима,

§ Унапређење доступности инфор-
мација о раду судова грађанима,

§ Обука запослених у циљу
побошања рада администрације и
ефикаснијег вођења предмета.

ТРЕНИНЗИ ЗА ПРЕДСАВНИКЕ СУДА
Представници Основног суда у Ужицу од
средине марта до краја априла 2011.године
учествују у заједничком пројекту ИМГ
финасираног од стране норвешке владе и
Правосудне акдемије,  и  обучавају се  за
Пројект манагемент, Ефикасност ПР и
комуникације, Координацију судова са
другим организацијама. Тренизи се
одржавају у Правосудној академији,
канцеларија у Нишу.
Наведени тренинзи имају за циљ да судове
едукују о могућностима, средствима и
алатима за побољшање доступности правде
свим грађанима, и унапређење
транспарентности и и ефикасности у раду
суда и правосудног система у Србији.
Тренери на овој обуци су Мирјана
Голубовић, председница Секције за ПР и
Лабуд Ражнатовић експерт на пројектима
за унапређење доступности правде у
судовима.

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
В.Ф. Председника Основног суда у
Ужицу Бранка Јанковић истиче да је
веома задовољна досадашњом сарадњом
са IMG  и свим пројектима који су
реализовани кроз пројекат ,,Унапређење
доступности правде у судовима у
Републици Србији“, јер су рад овог суда
учинили транспарентнијим и
ефикаснијим, а надамо се и грађанима
приступачнијим.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
Основни суд у Ужицу отворен је као за
запослене у суду тако и за грађане.

Јавите нам се са новим идејама и
сугестијама!

Контакт:

Јелена Чуповић, виши судијски сарадник и
портпарол, тел. 064/854-4176
Александар Николић, судијски сарадник,
тел. 064/854-4167
osnovnisudue@neobee.net


