
ће бити од користи како грађанима и
Основном суду у Ужицу, тако и српском
правосуђу у целини.
Резултати постигнути у десет судова, по
његовим речима, биће анализирани, а
успешне технике за смањење броја старих
предмета и спречавање њиховог настанка
биће представљене и стављене на
располагање Високом савету судства,
Министарству правде, и свим судовима.

УСПЕШНА САРАДЊА СА USAID-ом
Основни суд у Ужицу изабран је међу десет
судова у Србији који су у 2010. године
сарађивали са Програмом поделе власти
Агенције Сједињених Америчких држава за
међународни развој – USAID, а једини је
суд у Србији који је паралелно радио на
пројектима убрзања судских поступака и
смањења броја старих предмета у кривичној
материји.
Циљ овог пројекта је побољшање
ефикасности у вођењу судских поступака у
судовима у Републици Србији,  кроз
смањење просечног трајања судског
поступка од подношења иницијалног акта
до доношења судске одлуке, применом
одређених техника и мера вођења судског
поступка, као и смањење броја старих
предмета. Скраћењем трајања судског
поступка смањиће се број старих предмета,
а спорови странака ће се окончати раније.
Директор овог програма Кен Стуарт верује
да ће се сарадња са судовима наставити, и
да ће бити постигнути добри резултати који
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НАСТАВАК И ПРОШИРАЊЕ
САРАДЊЕ

Од 01. јануара 2011. године Основни суд
у Ужицу се поред кривичне материје,
укључио се у USAID-ов Програм поделе
власти и у парничним предметима.
Намера је да се задрже и поправе
резултати рада, а запослени у овом суду
чиниће све што је потребно да временско
трајање поступака пред судом сведу на
најкраћу потребну меру.

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА
Вршилац функције председника Основног
суда у Ужицу Бранка Јанковић истиче је да је
овај суд са USAID-овим Програмом поделе
власти у Србији активно започео рад од јуна
месеца 2010.  године,  а да је због друштвеног
значаја кривично правне области акценат
ставио на убрзање кривичних судских
поступака и смањење старих предмета.
Рад  суда на овом пројекту започео је са
анализама које су допринеле идентификовању
главних узрока застоја у судским поступцима,
како би се ти застоји отклонили и тиме убрзао
поступак, а потом су предузете и конкретне
мере и технике. Имало се у виду да је правда
заправо систем и да би тај систем побољшали,
настојали смо да његове делове на
целисходан начин укључимо у пројекат.У том
правцу одржано је низ радних састанака са
представницима других институција које су
од значаја за рад суда, а са ЈП ПТТ саобраћаја
,,Србија,, Радном јединицом поштанског
саобраћаја ,,Ужице,, потписан је и Протокол о
сарадњи. Организованe су и одржане две
радионице на тему отклањања застоја у
поступку на којима су поред представника
суда присуствовали и представници Основног
јавног тужилаштва у Ужицу и Адвокатске
коморе у Чачку Подружнице у Ужицу.
Предузето је и низ мера унутар саме
организацине структуре и начина рада суда, а
једна од њих је рад судских достављача у
међусмени, до 18,00 сати радним данима.

РЕЗУЛТАТИ
Према анализи Високог савета судства о
раду судова, у 2011.години, Основни суд
у Ужицу по својим резултатима у погледу
броја решених предмета по судији налази
се међу пет најбољих судова у Србији у
кривичној материји.
Кроз сарадању са Програмом поделе
власти од јуна до децембра 2010. године
решено је 30% старих кривичних
предмета.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
Основни суд у Ужицу отворен је како 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
osnovnisudue@neobee.net


