
ПОСЕТА АМБАСАДОРА КРАЉЕВИНЕ
НОРВЕШКЕ

Крајем октобра 2012.године овај суд
посетио је и амбасадор Краљевине
Норвешке Нилс Рагнар Камсваг, који је
изразио задовољство резултатима који су
остварени имплементираним пројектима.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИДЕТОМ

Као и до сада, кроз реализоване пројекте
водило се рачуна о посебним потребама
особа са инвалидитетом.
Поред постојеће платформе за самосталан
превоз, изграђен је и тоалет прилагођен
потребама особа са инвалидитетом.
Господин Предраг Бакић испред Удружења
инвалида целебралне и дечије парализе –
Ужице похвалио је залагање овог суда на
обезбеђењу приступности и доступности
услуга овог суда особама са
инвалидитетом.

ПРОЈЕКАТ ,,УНАПРЕЂЕЊЕ
ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У

СУДОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,,

У Основном суду у Ужицу у претходне две
године реализован је инестициони део
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.

Радовима вредним преко 200.000,00 евра у
овој фази Пројекта кроз реконструкцију и
реновирање унутрашњости зграде
Основног суда у Ужицу,  створени су бољи
услови за кориснике услуге суда али и за
рад запослених. Уведено је електронско
обавештавање рапосреда суђења,
реновирани су ходници и тоалети,
реконструисана је архива суда, просторије
ИТ службе, телефонска централа, набављен
је нов намештај у готово свим просторијама
суда.
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БИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУБИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ



ДУГОГОДИШЊА САРАДЊА

Основни суд у Ужицу у сарадњи са ИМГ
од 2007. године до краја 2010.године
урадио је око 30  пројеката чији су циљеви
били повећање транспарентности рада суда,
ефикасности и боља коордницација са
другим институцијама.
У овој фази Пројекта донирано је око
50.500,00 евра.

МОДЕЛ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ

Реализовани пројекти који су за циљ имали
повећање транспарентности рада овог суда
од стране свих релевантних домаћих и
међународних стручних чинилаца како
правосудне тако и опште јавности оцењени
су као врло успешни.

Искуства овог суда  стечена радом на
Пројекту у будућности биће подељена са
осталим судовима у Србији.

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА

По речима в.ф. председника Основног суда
у Ужицу Бранке Јанковић захваљујући
бенефитима овог пројекта корисници
услуга суда моћи ће на брз и ефикасан
начин да остваре своја права у овом суду и
да добију услуге које суд пружа,  а све то у
окружењу које је пријатније и које код
корисника услуга суда умањује предрасуде
према правосуђу.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
Јавите нам се са новим идејама и сугестијама!
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ПЛАНОВИ

Основни суд у Ужицу настоји да својим
радом допринесу стварању делотворног,
адекватног и модерног правосуђа,
уважавајући право грађана на приступ
правди, равноправан третман на суду и
правично суђење.

Трудићемо се да и у будуће радимо на
одрживости свих имплементираних
пројекта, креирању и реализацији нових
идеја.


