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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСНОВНОМ СУДУ У УЖИЦУ И
ИНФОРМАТОРУ

Основни суд у Ужицу је почео са радом 01.01.2010. године, у складу са
одредбама Закона о уређењу судова („Службени гласник PC“, бр. 116/2008,
104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015 и
13/16) и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
(„Службени гласник PC“  бр.  116/2008).  У саставу Основног суда у Ужицу је
Судска јединица у Бајиној Башти.

Назив државног органа: Основни суд у Ужицу
Адреса седишта суда: ул. Нада Матић бр. 4
Поштански број и град: 31000 Ужице
Адреса Судске јединице у Бајиној Башти: Ул. Душана Вишића бр. 1
Шифра делатности: 8423
Број жиро-рачуна: 840-1620-21
Матични број: 17773313
ПИБ државног органа: 106400378
E-mail:uprava@ue.os.sud.rs

Председник Основног суда у Ужицу Лазо Ђоковић је одговорно
лице за тачност и потпуност података које садржи овај Информатор.

Информатор о раду Основног суда у Ужицу први пут је објављен 28.
јануара 2010.  године у штампаном облику,  а потом је објављен и у
електронској форми на интернет страници овог суда, на адреси:
www.ue.os.sud.rs.

Последње ажурирање података објављених у Информатору о раду,
извршено је у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о
раду државних органа („Службени гласник РС“, бр.68/10) са датумом
27.01.2022. године.

Заинтересована лица могу остварити увид у Информатор и набавити
штампану копију Информатора у судској управи овог суда у седишту суда у
Ужицу, улица Наде Матић број 4, други спрат, канцеларија број 34,
канцеларија Судске управе.

У електронској форми, Информатор се може преузети и на интернет
страници овог суда, на адреси: www.ue.os.sud.rs.

На захтев заинтересованог лица, електронска копија Информатора може
бити снимљена на жељени медиј без накнаде, може се снимити на компакт
диск или одштампати у целости или поједини делови уз накнаду нужних

http://www.ue.os.sud.rs/informator.html
http://www.ue.os.sud.rs/informator.html
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трошкова.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Све судије Основног суда у Ужицу суде и предузимају судске радње, по
правилу, на целом подручју суда, према распореду послова и расподели
судских предмета. Годишњим распоредом послова у Основном суду у Ужицу за
2022. годину Су I-2-11/2021 од  29.11.2021. године (који можете преузети на
сајту овог суда кликом на следећи линк) одређено је да ће се у седишту суда и
судској јединици предузимати судске радње из парничне, извршне и
ванпарничне правне области, док ће се радње из кривично правне области
предузимати искључиво у седишту суда.

Према поменутом Годишњем распореду послова у седишту суда налази
се судска управа, служба рачуноводства, писарница и друге пратеће службе,
обављају се послови извршења кривичних санкција и међународне правне
помоћи.

Судије распоређене у судској јединици имају своје сталне службене
просторије (канцеларије и кабинете), а суде и предузимају судске радње
одређених судских дана у тој судској јединици и на целом подручју суда, по
рапореду и расподели предмета који се утврђују посебном одлуком.

Судском јединицом изван седишта суда руководи заменик председника
суда, одређен Годишњим распоредом послова, који за рад судске јединице

http://www.ue.os.sud.rs/unutrasnji-akti-suda.html
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одговара председнику суда.

Број и структура запослених у Основном суду у Ужицу одређени су
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, и истим
је за послове из делокруга овог суда систематизовано 21 радно место, са 74
запослених, од којих 46 чине државни службеници, а 31 намештеници. Са
даном последњег ажурирања Информатора, овај суд има 77 запослених лица,
од предвиђених 74 извршилаца.

У циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из
надлежности суда, а према обиму и природи послова образују се
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

§ Судска управа
§ Судска писарница
§ Рачуноводство суда
§ Административно-техничка служба

2.1 Судска управа

У Судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти
и то: утврђивање унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање
судија поротника, послови везани за сталне судске вештаке и тумаче,
разматрање притужби и представки, вођење статистике и израда извештаја,
извршење кривичних санкција, финансијско и материјално пословање суда,
овера исправа намењених употреби у иностранству, поступање по захтевима за
изузеће и искључење судија, поступање по захтевима за давање информација
у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
спровођење и праћење  програма  решавања старих предмета, као и други
послови прописани законом и Судским пословником.

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Лазо
Ђоковић, која обавља све послове предвиђене чл. 6-14 и другим одредбама
Судског пословника.

2.2 Председник суда

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23.12.2020.године
(објављена у „Сл. Гласнику Р.С.“ бр.153 од 23.12.2020.године), за председника
Основног суда у Ужицу изабран је судија Лазо Ђоковић.

Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и
благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или
одсутности, председника суда замењује заменик председника, који је одређен
Годишњим распоредом послова.
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Поједине послове судске управе председник може поверити
председницима одељења или 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 о удаљењу судија и судија поротника са
дужности.

Годишњим распоредом послова Основног суда у Ужицу за 2022. годину
прописано је да је:

Први заменик председника суда, судија Душица Мићић, којој су, поред
општих послова, поверене и посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:
поступање по приговорима ради убрзавања поступка, доношење и
потписивање аката судске управе у одсуству председника суда, а које нису у
искључивој-непреносивој надлежности председника суда, послови који се
односе на надзор над газдовањем судском зградом у судској јединици овог
суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија
у његовом одсуству, поступање по захтевима за давање информација у складу
са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за
спровођење и праћење Програма  решавања старих предмета.

За заменика председника суда у Судској јединици у Бајиној Башта
одређен је судија Будимир Лакићевић, коме је поверено обављање послова
вршења надзора над газдовањем имовине која се налази у судској јединици и
доношење и потписивање аката и одлука везаних за обављање текућих
послова у судској јединици, као и пружање међународне правне помоћи у тој
јединици.

Заменик председника суда и заменик председника суда у судској
јединици дужни су да председнику суда достављају месечне извештаје о свом
раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе:

· Послови везани за информисање, контакте са јавношћу и
медијима и уређење web sitа суда поверени су портпаролу –
судији Јелени Чуповић соба 42, 2. спрат, тел. 031/513-105 локал 122,
коју ће замењивати судијски помоћник Александра Шућуровић соба 13,
приземље, тел. 031/513-105 локал 165.

· Послови везани за заштиту података о личности поверени су
судијском помоћнику Аиди Никитовић,  соба број 25а, 1. спрат, тел.
031/513-105 локал 141.

· Послови секретара суда поверени су Александри Дамљановић
Деспотовић соба 34, 2. спрат, тел. 031/513-104.
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· Послови административно – теничког секретара поверени су Милици
Дамљановић соба 34, 2. спрат, тел. 031/513-104.

· Послове управитеља судске писарнице обавља Милан Ковачевић соба
44, 2. спрат, тел. 031/513-105 локал 130.

· Послови везани за информационо комуникациону технологију (ИКТ) и
електронску обраду података поверени су Оливери Јанковић, систем
администратору овог суда соба 45, 2. спрат, тел. 031/513-105 локал 121
и

· Послови рачуноводства поверени су Снежани Томановић, шефу
рачуноводства овог суда, соба број 19, на првом спрату зграде, контакт
телефон 031/513-081.

У Oсновном суду у Ужицу, у седишту суда постоје кривична, парнична,
извршна и писарница радних, брачних, оставинских и осталих ванпарничних
предмета.

Запослени у писарници старају се да се са предметима послује
правилно, уредно и правовремено, а нарочито да се одржавају сви прописани
или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом раду
судији у предмету,  а односи се на делокруг рада писарнице,  да судијама на
време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или
извештај по коме треба донети одлуку, или предузети неку другу радњу.

Запослени у писарницама дају обавештења на основу података из
уписника и списа. Обавештења се односе само на нужне податке о стадијуму
поступка у коме се предмет налази и друге сличне податке.

2.3 Судије Основног суда у Ужицу

Одлуком Високог савета судства о броју судија бр. 112-00-68/2015-01 од
13.10.2015. године утврђено је да у Основном суду у Ужицу судијску функцију
обавља укупно 20 судија.

Тренутно, у овом суду судијску функцију обавља 17 судија.

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.

Судије Основног суда у Ужицу су:

§ ЛАЗО ЂОКОВИЋ
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§ ДЕЈАН ВЛАХОВИЋ
§ ВИШЕСЛАВ ЗОТОВИЋ
§ ЗОРИЦА ВЕСОВИЋ
§ ДУШИЦА МИЋИЋ
§ СЛОВЕНКА ПОПОВИЋ
§ ВЕРА ПЕТАКОВИЋ
§ БУДИМИР ЛАКИЋЕВИЋ
§ МИРЈАНА ТРМЧИЋ
§ ПЕТАР ТАНАСИЈЕВИЋ
§ ЈЕЛЕНА ЧУПОВИЋ
§ ТАМАРА ЈОВАНЕТИЋ
§ МАРИЈА РАДОЈЕВИЋ
§ МАРКО МИЛОВАНОВИЋ
§ СУНЧИЦА МИСАИЛОВИЋ
§ НЕБОЈША МАРИНКОВИЋ
§ АЛЕКСАНДАР ЈАЊУШЕВИЋ

Судије Основног суда у Ужицу Годишњим распоредом послова за 2022.
годину, распоређене су у судска одељења на следећи начин:

2.3.1 Кривично одељење

За судије кривичног одељења одређени су:

1. Председник већа - председник суда, судија Лазо Ђоковић – прво
веће,

2. Председник већа - судија Дејан Влаховић – друго веће,
3. Председник већа - судија Вишеслав Зотовић – треће веће.

У оквиру кривичног одељења поступа и судија за претходни поступак:

1.  Председник суда - судија Лазо Ђоковић

За време дежурства, дежурне судије поступаће и као судије за претходни
поступак.

2.3.2 Кривично веће за одлучивање ван главног претреса „КВ“ (чл.21
ст.4 ЗКП)

Кривично веће за одлучивање ван главног претреса чине:

1. Председник суда, судија Лазо Ђоковић
2. Судија Дејан Влаховић,
4.  Судија Вишеслав Зотовић,
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2.3.3 Парнично одељење

За судије парничног одељења одређени су:

1. Судија Небојша Маринковић – прво веће,
2. Судија Зорица Весовић – друго веће,
3. Судија Будимир Лакићевић – треће веће,
4. Судија Душица Мићић – четврто веће,
5. Судија Сунчица Мисаиловић – пето веће,
6. Судија Јелена Чуповић - шесто веће,
7. Судија Марко Миловановић – седмо веће,
8. Судија Словенка Поповић – осмо веће,
9. Судија Тамара Јованетић – девето веће,
10.Судија Вера Петаковић – десето веће,
11.Судија Мирјана Трмчић – једанаесто веће,
12.Судија Петар Танасијевић – тринаесто веће,
13.Судија Марија Радојевић – четрнаесто веће.

2.3.4 Извршно и ванпарнично одељење

За судије извршног и ванпарничног одељења одређени су:

1. Судија Словенка Поповић – прво веће,
2. Судија Вера Петаковић – друго веће,
3. Судија Будимир Лакићевић – треће веће,

У веће за решавање по приговорима у извршним предметима (ИПВ веће)
одређене су судије:

1. Судија Зорица Весовић –  председник већа,
2. Судија Јелена Чуповић – члан већа,
3. Судија Александар Јањушевић – члан већа.

Заменици чланова већа су судије: првог, четвртог, петог, седмог, деветог
већа парничног одељења и првог већа кривичног одељења.

Председника ИВП већа замењују чланови већа и заменици чланова већа.

2.3.5 Председници и заменици судских одељења

Судија Вишеслав Зотовић постављен је за председника кривичног
одељења, а за заменика постављен је судија Дејан Влаховић.

Судија Зорица Весовић постављена је за председника парничног
одељења, а за заменика постављена је судија Јелена Чуповић.
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Судија Словенка Поповић, постављена је за председника извршног и
ванпарничног одељења, а за заменика постављена је судија Вера Петаковић.

2.3.6 Одељење судске праксе

За председника кривичног одељења судске праксе постављен је судија
Дејан Влаховић, а за председника парничног одељења судске праксе
постављена је судија Мирјана Трмчић.

Поједине послове из делокруга рада овог одељења председник суда
може поверити и другим судијама које одреди.

2.3.7 Припремно одељење

У припремном одељењу обављају се послови предвиђени одредбом чл.
16. Судског пословника.

У оквиру овог одељења обављају се послови ради испитивања
испуњености процесних претпоставки за вођење поступка, одлучивање о
правним лековима, радње око наплате судских такси и друге радње прописане
у закону.

За надзорног судију у овом одељењу одређене су судије Тамара
Јованетић и Јелена Чуповић.

Судијски помоћници овог одељења су Јелена Радојевић, Милица
Мирјачић, Бранко Вукомановић, Мирјана Филиповић, Бранко Ђерић, Владимир
Митровић, Аида Никитовић и Јелена Ђокић.

2.3.8 Распоред судија у судској јединици

У Судској јединици у Бајиној Башти поступа судија:
1. Будимир Лакићевић

Судије које раде у судској јединици имају своје сталне службене
просторије у тој јединици, а суде и предузимају судске радње у тој судској
јединици и на целом подручју суда. У судској јединици предузимају судске
радње и друге судије парничног, извршног и ванпарничног одељења у складу
са посебном Одлуком.

У Судској јединици предузимаће судске радње и друге судије грађанског,
извршног и ванпарничног одељења и судијски помоћници овог суда, у складу
са посебном одлуком.
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2.4 Судије поротници

Судије поротници су грађани који учествују у суђењима.

Одлуком Високог савета судства број 740-03-2414/2014-01 од 24.
децембра 2019.  године,  за судије поротнике у Основном суду у Ужицу за
мандатни период од пет година именовани су:

1. ЧОВИЋ ГОРДАНА, Ужице;
2. ЂЕРИЋ СУЗАНА, Ужице;
3. СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, Ужице;
4. БАЈЧЕТИЋ ВЕСНА,Ужице;
5. ВАТАЗОВИЋ НАТАЛИЈА, Ужице;
6. ТЕШИЋ РАДЕ, Бајина Башта;
7. СЕЛАКОВИЋ РАЗУМЕНКА, Ужице;
8. ПАШИЋ ОЛГА, Ужице;
9. НИКОЛИЋ МЛАДЕНКА, Ужице;
10.ЏЕМО СИНАН, Бајина Башта;

На седници Високог савета судства одржаној 8. септембра 2020. године за
судије поротнике у Основном суду у Ужицу за мандатни период од пет година
именовани су:

11.НИКОЛИЋ РАДМИЛА, Ужице,
12.МИЛОВИЋ МИЛКА, Ужице.

2.5 Судско особље

Судско особље у Основном суду у Ужице чине:

1. Судијски помоћници,
2. Државни службеници и намештеници запослени на

административним, информационим, рачуноводственим, техничким и осталим
пратећим пословима од значаја за судску власт.

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему Локалне самоуправе за 2017. годину („Службени Гласник“
РС бр. 61/17...102/18), одређен је број запослених у Основном суду у Ужицу.

2.5.1 Судијски помоћници

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Основном суду у Ужицу Су бр. I-9-3/2019 од 05.03.2019. године са
изменама и допунама од 18.09.2019. године, овај суд има 10 судијских
помоћника и то:
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2.5.2 Судијски приправници

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Основном суду у Ужицу, овај суд има једног волонтера и то: Анђела
Пековић.

2.5.3 Државни службеници и намештеници

Државни службеници и намештеници у Основном суду у Ужицу
распоређени су у на следећи начин:

СЕКРЕТАР СУДА
1 Самостални саветник  државни службеник

АДМ. – ТЕХ. СЕКРЕТАР
1 Референт  државни службеник

УПРАВИТЕЉ ПИСАРНИЦЕ
1 Сарадник  државни службеник

ШЕФ ПИСАРНИЦЕ
1 Референт  државни службеник

УПИСНИЧАР
6 Референти  државни службеник

ЕКСПЕДИЦИЈА И ПОШТА
4 Референт  државни службеник

СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ
5 Референти  државни службеник

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
1 Сарадник  државни службеник

БЛАГАЈНИК
1 Референт  државни службеник

СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР
1 Саветник државни службеник

ИТ ТЕХНИЧАР
1 Референт државни службеник

Судијски помоћници Име и презиме
Парнично одељење Бранко Вукомановић
Парнично одељење Аида Никитовић
Парнично одељење Јелена Радојевић
Парнично одељење Бранко Ђерић
Парнично одељење Владимир Митровић
Парнично одељење Милица Мирјачић
Ванпарнично и извршно одељење Јелена Ђокић
Ванпарнично и извршно одељење Мирјана Филиповић
Кривично одељење Александра Шућуровић
Кривично одељење Никола Смиљанић
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АРХИВАР
1 Референт државни службеник

ЗАПИСНИЧАР
10 Референти државни службеник

ДАКТИЛОГРАФ
13 Дактилограф намештеник IV врсте

ПРАВОСУДНА СТРАЖА
4 Правосудни стражар намештеник IV врсте

ВОЗАЧ
2 Возачи намештеник IV врсте

ДОМАР
2 Домар намештеник IV врсте

ДОСТАВЉАЧ
2 Достављачи намештеник IV врсте

ТЕЛЕФОНИСТА
1 Телефониста намештеник IV врсте

СПРЕМАЧИЦА
7 Спремачица намештеник VI врсте

ЕКСПЕДИТОР ПОШТЕ
2 Референт Државни службеник

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Основном суду у Ужицу утврђен је потребан број државних службеника и
намештеника за свако радно место у предвиђеним организационим јединицама.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Основном суду у Ужицу, можете погледати кликом на следећи линк.

На дан 27.01.2022. године, судско особље у Основном суду у Ужицу чини
77 запослених извршилаца, од којих је 9 запослено на одређено време.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Права и обавезе председника суда прописани су Законом у уређењу
судова („Службени гласник РС“, број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011,
101/2013, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17 и 87/18), Законом о судијама
(„Службени гласник РС“, број 116/08, 104/09, 101/10, 121/12, 101/13, 117/14,
40/15, 106/15 и 47/2017), и Судским пословником („Службени гласник РС“, број
110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18 и 78/18).

Пословима судске управе руководи председник суда - судија Лазо
Ђоковић, који обавља све послове предвиђене чл. 6 – 14а и другим
одредбама закона и Судског пословника.

Искључива овлашћења и дужности председника суда на основу члана 7.

http://www.ue.os.sud.rs/unutrasnji-akti-suda.html
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Судског пословника јесу: старање о правима судија на основу рада,
утврђивање Годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима
судског особља и вршење послова у вези са Програмом стручног усавршавања
судијских помоћника и судијских приправника, надзирање рада судских
одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и
рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје,
прибављањем извештаја и на други погодан начин.

На основу одредби, позитивно правних прописа председник суда – судија
Лазо Ђоковић поступа у предметима извршења кривичних санкција („Службени
гласник“ РС бр. 55/14), по приговорима ради убрзавања поступка („Службени
гласник“ РС 40/15), у предметима међународне правне помоћи, по приговорима
на решења о одбијању јавних бележника да предузму службене радње из чл.
53а Закона о јавном бележништву („Службеник гласник“ РС бр. 31/11...6/15) и у
другим случајевима предвиђеним овим актом.

Годишњим распоредом послова за 2022. годину (Су I-2-11/2021 од
29.11.2021. године) за првог заменика председника суда одређује се
судија Душица Мићић.

Првом заменику поред општих послова, поверавају се посебне обавезе,
овлашћења и одговорности и то: поступање по приговорима ради убрзавања
поступка („Службени гласник“ РС бр. 40/15), доношење и потписивање аката
судске управе, у одсуству Председника суда, а које нису у искључивој –
непреносивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама,
захтевима за изузеће и искључење судија у одсуству Председника суда, за
спровођење и праћење  Програма  решавања старих предмета, за поступање
по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја и замењује Председника суда у
поступању у предметима наведеним у III глави, став 3.

За заменика председника суда у Судској јединици у Бајиној
Башти одређује се судија Будимир Лакићевић, коме се поверава
обављање послова вршења надзора над газдовањем имовине која се налази у
судској јединици и доношење и потписивање аката и одлука везаних за
обављање текућих послова, као и пружање међународне правне помоћи у тој
јединици.

Заменик председника суда и заменик председника суда у судској
јединици дужни су да председнику суда достављају месечне извештаје о свом
раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.

Посебне обавезе:

 Послови секретара суда поверени су Александри Дамљановић
Деспотовић.
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Послове управитеља судске писарнице обављаће сарадник Милан
Ковачевић, а замењиваће га шеф писарнице Оливера Марић.

Послови финансијско-материјалног пословања поверавају се
сараднику Снежани Станковић.

Послови везани за информационо комуникациону технологију
(ИКТ) и електронску обраду података поверавају се саветнику Оливери
Јанковић, систем администратор овог суда.

Послови везани за информисање, контакте са јавношћу и
медијима и уређење интернет презентације суда поверавају се
портпаролу – судији Јелени Чуповић, коју ће замењивати судијски помоћник
Александра Шућуровић.

Лице одређено за заштиту података о личности је судијски
помоћник Аида Никитовић.

Руковођење Инфо службом за подршку алтернативно решавање спорова
поверава се судији Тамари Јованетић, као и судијским помоћницима Јелени
Радојевић и Милици Мирјачић.

Судским одељењем руководи председник одељења, кога по
прибављеном мишљењу судија одељења, поставља председник суда.

Председници одељења се старају да се послови одељења обављају
уредно и благовремено, а председник одељења судске праксе се стара о
примени правних ставова у циљу јединствене примене судских права.

Лични подаци судија који су председници и заменици одељења су
приказани у оквиру тачке 2.3.5. Председници и заменици одељења.

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештења
јавности о раду суда и судским поступцима Вршилац функције председника
суда, судије и судско особље дужни су, у складу са Судским пословником, да
обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу
актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о
интересима поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Јавност у раду суда се остварује на следеће начине:

· објављивањем Информатора о раду суда;
· истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту

испред просторије у којој ће се суђење одржати или на електронском
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распореду рочишта,
· омогућавањем свим пунолетним грађанима, и представницима

медија, да присуствују главним расправама и претресима;
· омогућавањем фотографисања, снимања и јавног приказивања

зграде и тока судског поступка;
· давањем обавештења заинтересованим лицима и средствима јавног

информисања о току судског поступка;
· објављивањем судских одлука;
· оснивањем веб - презентације суда.

4.1 Присуство на главним претресима и расправама пред
Основним судом у Ужицу

Судски поступци су, у начелу, јавни те сви пунолетни грађани, као и
представници медија, имају право да присуствују расправама и претресима.

Важећим законским прописима предвиђено је и то у:

Законику о кривичном поступку  ("Службени гласник РС", бр. 72/11,
101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14)

Главни претрес - Јавност главног претреса
Опште правило о јавности

Члан 362.
Главни претрес је јаван.

Главном претресу могу присуствовати само лица старија од 16 година.

Искључење јавности

Члан 363.
Од отварања заседања, па до завршетка главног претреса, веће може,

по службеној дужности или на предлог странаке или браниоца, али увек након
њиховог изјашњења, искључити јавност за цео главни претрес или за један
његов део, ако то потребно ради заштите:
 1) интереса националне безбедности;
 2) јавног реда и морала;
 3) интереса малолетника;
 4) приватности учесника у поступку;
 5) других оправданих интереса у демократском друштву.

Изузеци од искључења јавности

Члан 364.
Искључење јавности не односи се на странке, браниоца, оштећеног и
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његовог заступника и пуномоћника тужиоца.

Веће може дозволити да главном претресу на коме је јавност искључена
присуствују поједина службена лица, научни, стручни и јавни радници, а на
захтев оптуженог може то дозволити и његовом брачном другу, блиским
сродницима и лицу са којим живи у ванбрачној или каквој другој трајној
заједници живота.

Председник већа ће упозорити лица која присуствују главном претресу
на коме је јавност искључена, да су дужна да као тајну чувају све оно што су
на претресу сазнала и указаће им да одавање тајне представља кривично дело.

Одлука о искључењу јавности

Члан 365.
Решење већа о искључењу јавности мора бити образложено и јавно

објављено.

У решењу из става 1. овог члана веће одлучује и о томе којим лицима је
дозвољено да главном претресу присуствују.

Решење из става 1.  овог члана може се побијати само у жалби на
пресуду или решењу које одговара пресуди.

Посебан случај искључења јавности

Члан 366.
Јавни тужилац може предложити суду да се јавност искључи са главног

претреса приликом испитивања оркивљеног сарадника или осуђеног
сарадника.

Пре доношења одлуке о предлогу јавног тужиоца, председник већа ће
затражити од оптуженог и његовог браниоца да се изјасни о предлогу за
искључење јавности.

Закону о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11,
49/13, 74/13 и 55/14)

Јавност главне расправе

Члан 321.
Главна расправа је јавна.

Расправи могу да присуствују само лица старија од 16 година, осим ако
је законом другачије прописано .

Члан 322.
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Суд може да искључи јавност за целу главну расправу или један њен
део, ради заштите интереса националне бебедности, 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.

Члан 323.
Искључење јавности не односи се на странке, њихове законске

заступнике, пуномоћнике и умешаче.

Суд може да дозволи да главној расправи на којој је искључена јавност
присуствују поједина законом овлашћена службена лица и научни радници, ако
је то од интереса за њихову службу, односно научну делатност.

На захтев странке расправи на којој је искључена јавност ће да
присуствовују највише два лица која она одреди.

Суд ће да упозори лица која присуствују расправи на којој је искључена
јавност да су дужна да као тајну чувају све оно што су на расправи сазнала и
указаће им на последице одавања тајне.

Члан 324.
Суд одлучује о искључењу јавности решењем које мора бити

образложено и јавно објављено.

Против решења о искључењу јавности није дозвољена посебна жалба.

Члан 325.
Одредбе о јавности на главној расправи сходно се примењују и на

осталим рочиштима.

Јавност је искључена  у законом предвиђеним случајевима и то:

§ у фази истраге, до потврђивања оптужнице;

§ у свим кривичним поступцима према малолетницима;

§ у  поступцима у вези са породичним односима.

Суд може у свако доба, по службеној дужности или по предлогу
странака, али увек по њиховом саслушању, да искључи, ако је потребно,
јавност током целог поступка или током једног његовог дела, ради: чувања
тајне, чувања јавног реда, заштите морала, заштите интереса малолетника или
заштите личног или породичног живота окривљеног или оштећеног. У
парничном поступку суд може искључити јавност и када се мерама за
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одржавање реда, које су предвиђене у закону, не би могло обезбедити
несметано одржавање расправе.

Искључење се не односи на: странке, оштећеног, њихове законске
заступнике, браниоце, пуномоћнике и умешаче.

Суд може дозволити да на главној расправи, односно претресу на коме је
јавност искључена присуствују поједина службена лица и научни радници, а на
захтев оптуженог, може то дозволити и његовом брачном другу, његовим
блиским сродницима и лицу са којим живи у ванбрачној заједници или каквој
другој трајној заједници. Ова ће лица суд  упозорити да су дужни да чувају као
тајну  све оно што су на расправи, односно претресу сазнали и указаће им да
одавање тајне представља кривично дело.

О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора бити
образложено и јавно објављено. Против овог решења није дозвољена посебна
жалба већ се одлука може нападати само у жалби поднетој против одлуке суда
којом је одлучено о главној ствари. Незаконито искључење јавности
представља апсолутно битну повреду поступка која је разлог за укидање
одлуке у поступку по жалби.

Када Закон прописује јавно изрицање пресуде, судија је дужан да
прочита изреку пресуде по закључењу главне расправе или претреса и када је
јавност искључена.

Према Судском пословнику ("Службени гласник РС", бр. 110/2009,
70/2011, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 и 39/16...)

Обавештавање јавности о раду судова

Члан 57.
У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног

обавештавања јавности о раду суда и судским поступцима, председник, судије
и судско особље дужни су да обезбеде потребне услове,  као и одговарајући
приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у
суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности, као и безбедности
учесника у поступку.

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном
месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан
начин.

За суђење за које постоји веће интересовање јавности судска управа ће
обезбедити просторију која може примити већи број лица. Судско веће је
дужно да по налогу председника одржи суђење у већој просторији која је
обезбеђена.
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Члан 58.
Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје

председник, лице задужено за информисање јавности (портпарол) или посебна
служба за информисање.

Судови републичког ранга, апелациони судови и судови са посебним
одељењима или већим бројем судија одређују лице задужено за информисање
јавности (портпарол).

Информације о правноснажно окончаним поступцима пред судом
обавезно се објављују када је законом, или посебним прописом предвиђено,
као и у случајевима за које је јавност посебно заинтересована.

Информације и подаци који се достављају јавности морају бити тачни и
потпуни. Подаци који према посебним прописима представљају тајну и
заштићени подаци чије објављивање је искључено или ограничено законом се
не саопштавају.

Приликом контакта са јавношћу и медијима користиће се средства
савремене комуникације у складу са материјално-техничким могућностима суда
(просторија за прес конференције - медија центар, извештавање путем веб-
странице и сл.).

О равномерној заступљености представника различитих медија на
суђењима стараће се председник.

Члан 59.
Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити

само уз претходно прибављено писано одобрење председника, у складу са
посебним законом.

Члан 60.
Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног

приказивања снимка обавља се по одобрењу председника, 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.

Члан 61.
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Суд најмање једанпут годишње, а најкасније до 1. фебруара текуће
године за претходну годину, израђује информатор са основним подацима о
раду, који су прописани посебним законом и овим пословником, а од значаја су
за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда јавности.
Информатор садржи: назив и седиште суда; годишњи распоред послова;
контакт информације (телефон, факс, веб-страницу и адресу електронске
поште), имена руководилаца судске управе, податке о радном времену суда и
његових служби, имена и контакте лица овлашћених за пријем, обавештавање
странака и поступање по притужбама, имена и контакте лица овлашћених за
издавање уверења и оверу потписа; имена и контакте лица овлашћених за
омогућавање разгледања, преписивања и копирања списа. Информатор из
става 1. овог члана, збирке одлука и правних ставова, суд може објављивати у
штампаном или електронском облику.

4.2 Саопштења за јавност

Обавештења о раду суда, као и о појединим предметима, у Oсновном
суду у Ужицу, дају председник суда и портпарол суда.

Представници средстава јавног информисања могу добити информације,
о раду суда, медијски интересантним предметима и суђењима, од портпарола
суда.

Адреса: Основни суд у Ужицу
Наде Матић број 4, 31000 Ужице

ПИБ државног органа: 106400378
Тел: 031/513-105 локал 122 или 064/8544167

Радно време суда од понедељка до петка од 07,30 до 15,30 часова
E-mail: uprava@ue.os.sud.rs.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ
информацијама је Председник суда Лазо Ђоковић.

Портпарол Основног суда у Ужицу је судија Јелена
Чуповић.

Портпарол обавештења о раду суда медијима даје након претходне
консултације и сагласност судије који поступа у конкретном предмету и
председника суда.

Заштићени подаци и они који према посебним прописима представљају
тајну чије је објављивање искључено или ограничено законом неће се
саопштити.

4.3 Изглед идентификационих обележја запослених у суду

mailto:uprava:@ue.os.sud.rs


ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ
АЖУРИРАНО 27.01.2022. ГОДИНЕ

Телефон: +381 31 513 105 Факс: +381 31 513 104

Основни суд у Ужицу, Наде Матић 4, 31000 Ужице, Република Србија
Веб страница: www.ue.os.sud.rs , e-mail: uprava@ue.os.sud.rs

Судија има службену легитимацију, Председник прописује ко од судског
особља има службену легитимацију.

По престанку радног односа, односно по одлуци председника
легитимација се враћа и поништава.

Легитимација је димензија 10  х 6,5  цм.  Садржај и облик легитимације
дати су на посебном обрасцу (образац бр. 93 и 94).

Приступачност просторија Основног суда у Ужицу и Судске
јединице у Бајиној Башти  лицима са инвалидитетом

Основни суд у Ужицу радом на пројекту ,,Унапређење доступности
правде у судовима у Републици Србији,, омогућио је особама са ивалидитетом
самосталан приступ у зграду правосудних органа у Ужицу.

Лица у инвалидским колицима,  као и лица која се отежано крећу у
зграду Основног суда у Ужицу у седишту суда, могу самостално приступити
путем степеничне платформе (лифта) који се налази на улазу у зграду са десне
стране.

Основни суд у Ужицу поседује и инвалидска колица, па уколико се лице
отежано креће помоћ може затражити од правосудне страже, која ће тој особи
ставити на располагање и поменута колица.

Основни суд у Ужицу у згради правосудних органа користи неколико
просторија у приземљу зграде, први и други спрат.

Зграда правосудних органа поседује унутрашњи лифт.

Фотографисање и снимање

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, као и јавно
приказивање, може се обавити уз претходно прибављено писмено одобрење
Председника суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, ван тока судског
поступка, одобравају Председник Вишег суда у Ужица, који управља зградом у
којој се налазе просторије Основног суда у Ужицу, као и председник Основног
суда у Ужицу.

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију)
представници средстава јавног информисања могу поднети непосредно
председнику Вишег суда или председнику Основног суда у Ужицу. Уколико се
молба за фотографисање и снимање поднесе председнику Основног суда, исти
ће по службеној дужности захтев доставити на одобрење и од стране
председника Вишег суда.
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Захтев за новинарску акредитацију можете преузети на сајту овог суда
www.ue.os.sud.rs/akreditacije.

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.

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.

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у
кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван
случајева из члана 179. Законика о кривичном поступку обавља се по
одобрењу председника Врховног касационог суда, уз претходно прибављено
мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Образац молбе за фотографисање и снимање у судници можете преузети
на сајту овог суда www.ue.os.sud.rs/javnost-u-radu-suda.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

У току 2021. године примљено је 84 захтевa за приступ информацијама
од јавног значаја. Грађани су поднели 55 захтев, док су медији поднели 4
захтев, невладине организације и друга удружења грађана 11 захтева,
политичке странке 0 захтева, органи власти 0 захтева и остали 14 захтева.

У току 2022. године, закључно са 27.01.2022.године, примљено је 2
захтевa за приступ информацијама од јавног значаја. Грађани су поднели 1,
док су невладине организације поднели 1 захтев.

Свим захтевима је удовољено у законом прописаном року.

У току 2021.  године најчешће су тражене информације да ли су пред
овим судом вођени поступци за одређена кривична дела, број оптужних аката
за одређена кривична дела; број судских поступака за та кривична дела, као и
број правноснажних осуђујућих кривичних пресуда за одређена кривична дела,
уз број списа предмета у којима су донете осуђујуће кривичне пресуде са
податком о изреченој санкцији; евентуалне другостепене одлуке по пресудама
овог суда за одређена кривична дела; достављање копије докумената која
садрже одређену информацију; или пак одређену врста предмета спора у
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парничном поступку, тражене су копије тужби, других докумената и списа
предмета.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја које се
односе на информације које су настале у раду или у вези са радом Основног
суда у Ужицу, може се поднети:

1. У писаној форми - слањем путем поште на адресу седишта Основног
суда у Ужицу,  31000  Ужице,  улица Наде Матић број 4,  или лично,
предајом у пријемним канцеларија овог суда у седишту суда или
Судској јединици у Бајиној Башти.

2. Електронском поштом на e-mail адресу: uprava@ue.os.sud.rs.

У захтеву је потребно навести име, презиме и тачну адресу тражиоца,
као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Ако захтев не садржи горе неведене податке, 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 тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15
дана, од дана када му је достављен закључак или неки други акт, у складу са
чл. 22. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја и у складу
са тач. 40. ст. 3. тач. 9. Упутства за израду и објављивање Информатора о раду
државног органа, односно да покрене управни спор.

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

Суд је прописао образац за подношење писменог захтева али ће
размотрити и захтев који није сачињен на том образцу.

Суд је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, пружи му на
увид документ који садржи тражену информацију, односно, изда му или
упутити копију тог документа. Ако се захтев односи на информацију за коју се
може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког
лица, односно, да је од значаја било за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, суд мора тражиоца да обавести 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 из оправданих разлога није у могућности да у року од 15 дана

mailto:uprava:@ue.os.sud.rs.
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обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ
који садржи тражену информацију и да му изда, односно упути копију тог
документа, тада је дужан 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.  У том року мора обавестити
тражиоца о поседовању информације, ставити му на увид документ који
садржи тражену информацију и издати му, односно упутити копију тог
документа.

Ако удовољи захтеву тражиоца, суд неће издати посебно решење, него
ће о томе сачинити службену белешку, a у случају одбијања захтева, у целини
или делимично, суд је дужан да без одлагања, 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.

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података личности ако суд одбије да
га обавести о томе да ли поседује одређену информацију од јавног значаја или
да ли му је она доступна, ако одбије да му стави на увид документ који садржи
тражену информацију, да му изда или упути копију документа (зависно од тога
шта је тражено) или то не учини у прописаном року од 15 дана изузетно, у
року од 40 дана, из оправданих разлога (жалба због ћутања управе).

Образци наведених жалби дати су као додатак у прилогу информатора.

Служба Повереника налази се у Београду, у ул. Булевар краља
Александра број 15.

5.1 Накнада трошкова за приступ информацијама од јавног
значаја

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, a у случају
упућивања и трошкове упућивања.

Уредба Владе Републике Србије о висини накнаде нужних трошкова за
издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног
значаја („Сл.гласник PC“, бр. 8/2006) прописује висину накнаде нужних
трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање
копије докумената на којима се налази информација од јавног значаја према
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

6. НАДЛЕЖНОСТ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ
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Сходно одредбама  члана 22. Закона о уређењу судова ( "Сл. гласник РС"
бр. 116/08, 104/09, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015 и
106/2015) Основни суд у Ужицу у првом степену суди за кривична дела за
која 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 грађанскоправним 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.

У првом степену Основни суд суди и у стамбеним споровима; 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 потреба на основу рада.

Основни суд 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
поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.

Непосредно виши суд за Основни суд у Ужицу је Виши суд у
Ужицу када је то одређено Законом о уређењу судова,  као и за питања
унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама.

Виши суд у Ужицу у другом степену одлучује о жалбама на следеће
одлуке Основног суда у Ужицу:

1. о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;
2. за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора

до пет година;
3. на решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима

мале вредности;
4. у ванпарничним поступцима.

Апелациони суд у Крагујевцу одлучује о жалбама:

1. на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање
о жалби није надлежан виши суд;

2. на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за
одлучивање о жалби није надлежан виши суд.

Према последњим званичним подацима Републичког завода за
статистику град Ужице заузима територију од 667 км2,  општина Бајина Башта



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ
АЖУРИРАНО 27.01.2022. ГОДИНЕ

Телефон: +381 31 513 105 Факс: +381 31 513 104

Основни суд у Ужицу, Наде Матић 4, 31000 Ужице, Република Србија
Веб страница: www.ue.os.sud.rs , e-mail: uprava@ue.os.sud.rs

673 км2 а општина Чајетина 647 км2, тако да Основни суд у Ужицу својом
надлежношћу обухвата територију од 1.987 квадратних километара. Према
истом извору град Ужице има 41 насеље, општина Бајина Башта 36 а општина
Чајетина 24 насеља. Према последњем попису из извршеном 2011. године град
Ужице има 78.018 становника, општина Бајина Башта има  26.043 становника, а
општина Чајетина 14.726, што свеукупно чини 118.787 становника.

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
("Сл.  гласник РС",  бр.  101/2013  од 20.11.2013.  године)  Основни суд у Ужицу
месно је надлежан за територију општине Бајина Баште и Чајетине и за град
Ужице са судском јединицом у Бајиној Башти. Седиште суда је у Ужицу.
Основни суд у Ужицу је суд опште надлежности, чија је стварна надлежност
регулисана Законом о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008).

Судска управа организује рад суда тако да се унос и обрада података из
предмета у редовним и повременим извештајима о раду суда и судија, врши на
стандардизован начин. Судска писарница саставља редовне и повремене
извештаје о раду одељења и служби, који су потребни судској управи. На
основу ових извештаја разматрају се резултати рада појединих одељења,
служби и суда као целине и дају предлози за унапређење рада у суду. Основни
суд у Ужицу израђује годишње извештаје о раду суда и достављају их
Министру, непосредно вишем суду, Врховном касационом суду и Високом
савету судства. Извештаји о раду сачињавају се према посебним обрасцима и
упутствима који су прописани Судским пословником. Врховни касациони суд
обједињује податке за све судове у Републици Србији и објављује их на својој
интернет страници. Годишњи извештај о раду суда може се преузети са
следећег линка.

"Информатор о раду" Основног суда у Ужицу. Датум последњег
ажурирања: 27.јануар 2022. године.

Основни суд у Ужицу израђује и Програм решавања старих предмета и
прослеђује га Врховном касационом суду. Врховни касациони обједињује
програме свих судова у Србији и објављује их на својој интернет страници.
Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији можете
преузети са следећег линка.

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

Правила поступања Основног суда у Ужицу у судским стварима из
његове надлежности регулисана су следећим најважнијим прописима, које

http://www.vk.sud.rs/sr-lat/godi%9Anji-izve%9Ataj-o-radu-sudova
http://www.vk.sud.rs/sr-lat/jedinstveni-program-re%9Aavanja-starih-predmeta
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прописе овај суд најчешће и примењује у свом раду:

· Законом о парничном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 72/11, 49/13,
74/13, 55/14 и 87/18),

· Законом о ванпарничном поступку (,,Службени гласник СРС,, бр. 25/82,
48/88,  "Службени гласник РС", бр. 46/95, 18/05, 85/12, 45/13 и 55/14, 6/15 и
106/15),

· Закон о извршењу и обезбеђењу (,,Службени гласник PC,,број 31/11, 99/11,
109/13, 55/14, 139/14, 106/15,106/16,113/17 и 54/19),

· Закоником о кривичном поступку (,,Службени гласник РС,, бр. 72/11, 101/11,
121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19),

· Кривичним закоником Републике Србије (,,Службени гласник РС,, бр.
85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 212/2012, 104/13, 108/14 и
94/16),

· Судским пословником („Службени гласник PC“, бр. 110/09, 70/11, 19/12 и
89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 , 77/16, 16/18 и 78/18 ),

· Законом о уређењу судова (,,Службени гласник РС,, број 116/08, 104/09,
101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/2015, 106/2015, 13/16, 108/16,
113/17,65/18,87/18 и 88/18).

Ове законе можете преузети са сајта Народне скупштине Републике
Србије www.parlament.gov.rs .

Најзначајнији унутрашњи акти Основног суда у Ужицу су:

· Програм решавања старих предмета Основног суда у Ужицу за 2022.
годину Су I-1-7/22 од 25.01.2022. године,

· План за повећање поверења јавности у рад Основног суда у Ужицу
Су I-1-30/2019 од 31.01.2019. године,

· Годишњи распоред послова у Основном суду у Ужицу за 2022.
годину Су I  2 - 11/21 од  29.11.2021. године,

· Одлука о распореду предмета у Основном суду у Ужицу Су I  1 -151/2016
од 28.11.2016. године,

· Одлука Основног суда у Ужицу о организовању рада у Судској
јединици у Бајиној Башти Су I-1-136/2018 од 17.12.2018. године са
Изменама и допунама Су I - 1-136/2018-1 од 03.01.2019. године,

· Одлука о распореду просторија Су I –1- 47/21 од 10.05.2021. године,
· Одлука о формирању Инфо-службе Основног суда у Ужицу за подршку

алтернативном решавању спорова Су I-1-127/2017 од 25.09.2017. године и
Упутство о начину приступа, систему рада и начину поступања Инфо-службе
за подршку алтернативном решавању спорова Су I-1-126/2017 од
25.09.2017. године,

· Одлука о обуци судијских приправника у Основном суду у Ужицу Су I-
1-79/2018 од 27.07.2018. године,

· Правилник о Измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места Су I-9-15/2019 од 18.09.2019. године,

· Правилник о рачуноводству Су I-1-77/2018 од 23.07.2018. године,

http://www.parlament.gov.rs/
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· Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и
анонимизацији) података у судским одлукама Су I-1-55/2017 од
09.05.2017. године,

· Протокол о сарадњи са ЈП ПТТ Саобраћаја Србије Ужице Су VIII-
385/2010 од 22.09.2010. године Радна јединица поштанског саобраћаја
Ужице и Анекс Протокола Су I-1-144/2014 од 09.12.2014. године,

· Протокол о електронској комуникацији Су I-1-25/2014 од 14.04.2014.
године,

· Стратегија за комуникацију и односе са јавношћу од 06.04.2011.
године,

· Повеља о стандарду рада Основног суда у Ужицу од 01.09.2010.
године,

· Повеља о сарадњи са медијима, април 2011. године,

Неке од наведених аката можете преузети на сајту овог суда
www.ue.os.sud.rs и исти су дати као додатак у прилогу овог информатора.

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Судска управа издаје апостил тј. врши оверу докумената за употребу
истих у иностранству, Хашка конвенција о укидању потребе легализације
страних јавних исправа.

Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о
стању предмета на основу података из уписника и списа која се тичу само
нужних податка о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична
обавештења. Обавештења се дају усмено или у писаној форми, а кратка и
хитна обавештења могу се дати и телефоном ако је то по природи ствари
могуће.

Издаје уверење да се не води кривични поступак на основу Закона о
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“, бр.
101/2013),

Издаје разна уверења у Р3 материји нпр. Уверења о нелишавању
родитељског права, уверења о нелишавању пословне способности, уверења о
бракоразводном поступку, према одредбама Закона о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС“, бр. 101/2013).

Ближи подаци везано за описане услуге које Основни суд у Ужицу пружа
заинтересованим лицима описани су у тачки 10.

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

10.1 Информације о предметима

Информације у вези са предметима Основног суда у Ужицу који су у
раду, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у

http://www.ue.os.sud.rs/unutrasnji-akti-suda.html
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судским писарницама у радно време суда предвиђено за рад са странкама.

Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о
стању предмета на основу података из уписника и списа која садрже само
нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична
обавештења.

Странка у свим писарницама могу се информисати о:

§ броју предмета,
§ имену судије коме је предмет додељен у рад,
§ о кретању предмета,
§ разгледати и преписивати списе,
§ молбом затажити препис или фотокопију писмена која се налазе у

предмету.

Обавештења се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна
обавештења могу се изузетно дати и телефоном. У кривичној писарници не
могу се добити информације путем телефона, већ је потребно је да странка у
поступку или лице са овлашћењем, односно пуномоћјем приступе лично у суд и
затраже потребну информацију. Ни у истражној писарници не могу се добити
информације путем телефона. Парнична и остале писарнице информације
везане за рочишта, који судија поступа у предмету, да ли је урађена пресуда
само изузетно даје путем телефона.

Путем веб странице www.portal.sud.rs омогућена је претрага и добијање
информације о поступцима који су току и то оне информације које се могу
учесницима у поступку и другим заинтересованим лицима саопштити у судским
писарницама.

10.2 Разгледање списа

Странке у поступку и њихови пуномоћници могу разгледати и
преписивати списе тако што ће се обратити непосредно водиоцу одговарајућег
уписника (кривичног, парничног, ванпарничног, оставинског или других
уписника) или уз поднету молбу у писарницама задуженим за дату врсту
предмета.

Разгледање се може вршити у радно време суда предвиђено за рад са
странкама, од 10:00 до 14:00 часова, у судској писарници, канцеларија број 33
и у писарници судске јединице, сваким радним даном.

Странке списе  прегледају и преписују под надзором судског особља.
Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају,  фотокопирају и
преписују поједини спис, дозвола се даје у складу са законом.

http://www.portal.sud.rs/
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Странке могу, да прегледају, фотокопирају, и преписују списе код којих
је поступак у току у свако време,  осим три дана пре заказаног рочишта,
уколико би се тиме ометала припрема суђења.

Уколико се писменом молбом захтева разгледање списа предмета,
обавештење о месту и времену прегледања списа, биће достављено, односно
саопштено странци најкасније у року од 24 сата од пријема захтева, на погодан
начин.

За фотокопирање судских списа ако је поступак у току потребно је
одобрење судије, а након архивирања предмета дозволу за прегледање и
фотокопирање списа даје председник суда.

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се
на обрасцима прописаним Судским пословником (образац је приказан као
додатак у прилогу овог  Информатора).

Приликом подношења захтева за прегледање, фотокопирање и
преписивање списа, странке су дужне да се легитимишу, а пуномоћник да
приложи уредно пуномоћје.

10.3 Пријем, експедиција поште и доставна служба Основног
суда у Ужицу

Основни суд у Ужицу сву пошту прима преко пријемне канцеларије у
седишту суда, у судској јединици Бајина Башта, a у радно време суда, од 07:30
– 15:30 часова.

Пошта се може предати непосредно у пријемним канцеларији Основног
суда у Ужицу у седишту суда и у судској јединици у Бајиној Башти, или путем
ПТТ службе.

Сви поднесци, тужбе, жалбе, документација за покретање оставинских
поступака, и разна друга писмена која су упућена овом суду, путем поште,
отварају се у  канцеларијама за пријем и оверу писмена.

Приликом пријема писмена службеник суда дужан је да странци на њен
захтев и примерак стави пријемни печат суда, датум и час пријема, идентично
као и на примерку који задржава суд.

Сва примљена документација у суд се истог дана разврстава и
прослеђује писарницама,  где се документа обрађују и прослеђују даље на
поступање.

У канцеларији за експедицију поште обављају се послови отправљања
поште која се упућује из Основног суда у Ужицу. Експедују се позиви
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странкама, судске одлуке и други поднесци и дописи суда.

Експедицију поште на одређеном подручју града Ужица и општина
Бајина Башта и Чајетина, врше и непосредно судски достављачи. Због
изузетног значаја благовременог и законитог доствљања судске поште у
Основном суду у Ужицу рад судских достављача организован је и у
међусмени од 10:00 до 18:00 часова радним данима.

Остала судска писмена, дакле она која не достављају судски достављачи,
експедују се путем ПТТ службе.

10.4 Архива

Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси се
председнику суда на одлучивање и давање дозволе.

10.5 Издавање уверења

Основни суд у Ужицу издаје уверење да се против одређеног лица са
пребивалиштем на терирорији града Ужица и општина Бајина Башта и
Чајетина, не води истрага и да против њега није у току кривични поступак.

Основни суд у Ужицу издаје и уверења да се пред овим судом не води
бракоразводна парница, да неко лице није лишено пословне способности или
да није лишено родитељског права.

Уверења се издају на молбу странке, а образац молбе се може преузети
и у пријемној кацеларији овог суда у седишту и Судској јединици у Бајиној
Башти, или на сајту суда www.ue.os.sud.rs.

Обрасце захтева можете преузети у пријемним кацеларијама овог суда у
седишту и судским јединицама, или на сајту суда www.ue.os.sud.rs.

10. 6 Међународна овера – „APOSTILLE“

"APOSTILLE" је потврда (печат) којом се, сходно наведеној Хашкој
конвенцији, уместо легализације (оверавања) јавних исправа у међународном
правном саобраћају, потврђује веродостојност потписа, својство потписника
јавне исправе и истинитост печата или жига којим је исправа снабдевена. Овим
се не врши и оверавање садржаја исправе.

Документ оверен овим штамбиљем ослобођен је било какве даље овере
и подобан је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције.

http://www.ue.os.sud.rs/preuzimanje-dokumenata.html
http://www.ue.os.sud.rs/preuzimanje-dokumenata.html
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Потребна документа:
§ оригинал документа који се оверава,
§ фотокопија документа који се оверава.

Ако се превод врши са страног језика ради употребе у домаћој земљи,
најпре се врши превод од стране овлашћеног преводиоца а потом се врши
овера „apostille“.

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Преглед података о пруженим услугама у периоду 01.01.2021. –
31.12.2021. године
Врста услуге Укупан број поднетих

захтева
Број / реализованих
услуга / издатих
уверења / окончаних
поступака

Уверење да није
покренут кривични
поступак и да није
покренута истрага

1.968 1.968

Разна уверења у Р3
материји

1.125 1.125

Овера документа ради
употребе у
иностранству –
Апостил печат

656 656

Притужбе на рад суда 28 28

Преглед података о пруженим услугама у периоду 01.01.2022. –
27.01.2022. године
Врста услуге Укупан број поднетих

захтева
Број / реализованих
услуга / издатих
уверења / окончаних
поступака

Уверење да није
покренут кривични
поступак и да није
покренута истрага

117 117

Разна уверења у Р3
материји

45 28

Овера документа ради
употребе у
иностранству –
Апостил печат

64 64

Притужбе на рад суда 1 0
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Странке у осталим поступцима ток предмета могу пратити на Порталу
судова на следећем линку.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

РАСХОД ПРИХОД
Поз
ициј

а
Опис

Одобрено/Остварено
у 2020. години

Одобрено/Остварено
у 2020. години

411 Плате, додаци и накнаде 91.156.905 91.156.905 91.156.905 91.156.905

412 Социјални доприноси на
терет послодавца 15.177.542 15.177.542 15.177.542 15.177.542

413 Накнаде у натури 105.000 105.000 105.000 105.000

414 Социјална давања
запосленима 5.035.538 5.035.538 5.035.538 5.035.538

415 Накнада трошкова за
запослене 1.679.144 1.679.144 1.679.144 1.679.144

416 Награде запосленима 876.893 876.893 876.893 876.893
421 Стални трошкови  9.884.368  9.884.368  9.884.368  9.884.368
422 Трошкови путовања 6.620 6.620 6.620 6.620
423 Услуге по уговору 9.082.202 9.082.202 9.082.202 9.082.202
425 Поправке и одржавање 206.945 206.945 206.945 206.945
426 Материјал 3.899.880 3.899.880 3.899.880 3.899.880

482 Порези, обавезне таксе,
казне и пенали

483 Новчане казне и пенали
по решењу судова 6.421.287 6.421.287 6.421.287 6.421.287

512 Машине и опрема 192.986 192.986 192.986 192.986
УКУПНО 143.725.310 143.725.310 143.725.310 143.725.310

РАСХОД ПРИХОД
Поз
ициј

а
Опис

Одобрено
у 2021.год

Остварено
у 2021.год

Одобрено
у 2021.год

Остварено
у 2021.год

411 Плате, додаци и
накнаде 94.835.000 94.835.000 94.835.000 94.835.000

412 Социјални доприноси
на терет послодавца 15.789.000 15.789.000 15.789.000 15.789.000

413 Накнаде у натури 99.000 99.000 99.000 99.000

414 Социјална давања
запосленима 6.111.000 6.111.000 6.111.000 6.111.000

415 Накнада трошкова за
запослене 2.233.000 2.233.000 2.233.000 2.233.000

416 Награде запосленима 811.000 811.000 811.000 811.000

http://www.portal.sud.rs/
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421 Стални трошкови 11.800.000 11.800.000 11.800.000 11.800.000
422 Трошкови путовања 10.000 10.000 10.000 10.000
423 Услуге по уговору 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000

425 Поправке и
одржавање 388.000 388.000 388.000 388.000

426 Материјал 3.698.000 3.698.000 3.698.000 3.698.000

482 Порези, обавезне
таксе, казне и пенали - - - -

483
Новчане казне и
пенали по решењу
судова

7.044.000 7.044.000 7.044.000 7.044.000

512 Машине и опрема 776.000 776.000 776.000 776.000
УКУПНО 155.194.000 155.194.000 155.194.000 155.194.000

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У току 2018. године закључен је 1 уговор по спроведеним поступцима за
јавне набавке мале вредности.

То је следећа јавна набавка мале вредности исказана без ПДВ-а:

Канцеларијски материјал за 2018. годину 1.478.561,36
УКУПНО 1.478.561,36

У току 2019. године планирана је једна набавка мале вредности у износу
од 1.500.000,00 динара. Реализована је једна набавка мале вредности у износу
од 1.367.877,20 динара.

Канцеларијски материјал за 2019. годину 1.367.877,20
УКУПНО 1.367.877,20

У току 2020. године планирана је једна набавка мале вредности у износу
од 1.600.000,00 динара, али иста није спроведена.

У току 2021. године није била планирана ниједна јавна набавка.

Информације о јавним набавкама се објављују и на веб сајту суда линк.

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Основни суд у Ужицу није остварио ни један облик државне помоћи.

http://www.ue.os.sud.rs/javne-nabavke.html
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Коефицијенти за судије Основног суда у Ужицу одређени су Законом о
судијама, а основица Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину
(„Службени Гласник РС“, бр. 110/21).

Коефицијенти за државне службенике и намештенике одређени су
Законом о платама државних службеника и намештеника, а основица Законом
о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени Гласник РС“, бр.
110/21).

Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
запослених на дан 31.12.2021.године у нето износу без минулог рада.

Председник суда 126.602,25 динара
Судија 115.092,96 динара

Самостални
саветник 84.418,17 динара

Саветник 61.197,13 динара
Сарадник 58.536,38 динара
Референт 45.474,54 динара

Намештеник IV
врсте

36.282,88 динара

Намештеник VI
врсте

35.414,72 динара

Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима за старешине и
функционере органа.

За 2021.годину У току 2022. године
Председник суда 297.600,00 -

Судија 21.600,00 -

Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима за запослене у
укупном бруто II износу:

За 2021. годину У току 2022. год.
ЗАРАДЕ 110.623.740,00
ПОМОЋ 6.111.476,00

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА 2.232.849,00
ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦЕ 10.311,00
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Седиште Основног суда у Ужицу је у делу зграде правосудних органа у
Ужицу,  на адреси Наде Матић број 4.  Власник зграде је Република Србија а
корисници зграде су Виши суд у Ужицу, Више и Основно јавно тужилаштво у
Ужицу, Државно правобранилаштво - одељење у Ужицу и Основни суд у Ужицу
који користи просторије у приземљу зграде, на првом, другом и трећем спрату.

Подаци о средствима рада, инвентару и опреми,садржани су у
књиговодственој евиденцији и пописним листама.

КУМУЛАТИВНИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ СУДА У
УЖИЦУ на дан 31.12.2021. године

Назив број конта набавна вредност садашња вредност

Пословна зграда 011125 53.608 36.328
Опрема за коп. саобраћај 011211 3.823 /
Канцеларијска опрема 011221 10.148 671
Рачунарска опрема 011222 7.993 725
Комуникациона опрема 011223 1.613 255
Електронска опрема 011225 1.508 278
Опрема за домаћинство  011225 425 298

Износи за рачуноводство изражени у хиљадама динара.

ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА РАД СУДА

Возила: Возила Основног суда у Ужицу  са  судској јединици у Бајиној
Башти су:

§ 1 пмв марке „СОНАТА“  година производње 1998,
§ 1 пмв марке „ХЈУНДАИ ГЕЦ“  година производње 2007,
§ 1 пмв марке „Фијат Пунто“ година производње 2004,
§ 1 пмв  марке „Хјундаи Гец“  година производње 2007. Судска

јединица Бајина Башта,

Рачунарска опрема:

Основни суд у Ужицу има 80 рачунара са монитором, 52 штампача, 1
рутер, 3 свича, 3 лаптоп рачунара, 8 скенера и 1 сервер.

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

У Основном суду у Ужицу завршени предмети се држе у писарници
приручној архиви. Правноснажно решени предмети у суду архивирају се и
чувају на основу писмене одлуке судије који у самом предмету и на његовом
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омоту потписом одређује да је предмет за архивирање.

Носачи информација у Основном суду у Ужицу су:  судска писарница у
којој се чувају судски предмети из свих судских одељења,  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, архива суда у којој се налазе архивирани предмети,
рачуноводство где се налази евиденција о именима запослених и њиховим
примањима, као и евиденција о раду судија поротника, сталних судских
вештака и адвоката. Распоред рочишта свакодневно се објављује на таблама
испред сваке суднице, као и у холу суда на сваком спрату у електронском
облику.

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Основни суд у Ужицу поседује податке у вези са:

· предметима који се воде пред овим судом (подаци које сачињавају
судске одлуке, поднесци странака, записници са одржаних расправа и
претреса у поступцима који се воде пред овим судом ...);

· информацијама решених и архивираних предмета;
· подацима из списа Судске управе суда;
· подацима и одлукама који се односе на систематизацију, унутрашњу

организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи
у суду;

· периодичним извештајима о раду суда;
· рачуноводственим евиденцијама;
· подацима о судијама поротницима;
· списковима адвоката за одбрану по службеној дужности.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица обавештавају се
о стању предмета у писарници у времену од 10:00 до 14:00 часова, на основу
података из уписника из списа. Странке, такође могу разгледати и преписивати
списе на за то одређеном месту и под надзором судског особља у писарници,
могу захтевати фотокопирање целог списа, појединих делова списа или
појединих писмених доказа.
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19.1 Информације објављене на web презентацији суда

· Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки,
· Информације у вези са предметима у којима су поступци у току пред судом,
· Информације о унутрашњем уређењу,
· Информације о судијама, судској управи, судском особљу, судијама

поротницима,  приправницима и волонтерима,
· Правни прописи, база судске праксе, билтени, судски ставови,
· Контакти,
· Статистички извештаји о раду,
· Програм решавања старих предмета,
· Годишњи распоред послова,
· Портал е-Управе, портал јавних набавки,
· Судски пословник,
· Корисни линкови,
· Информације о кривичној и грађанској материји,
· Информације о радном времену, пријему странака, издавању уверења,

приступу особама са инвалидитетом, контакт центар и корисни линкови.

19.2 Друге информације у поседу Основног суда у Ужицу које
нису објављене на интернет страници

· Информације у вези са архивираним предметима,
· Информације у вези са поднетим притужбама на рад судова и судија,
· Записници са седница одељења,
· Информације у вези са применом Закона о слободном приступу

информацијама од јавног значаја,
· Подаци о опреми коју суд користи у свом раду,
· Кадровски подаци,
· Подаци о државним службеницима и намештеницима

20. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА

Информације од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, јесу оне информације којима располаже
орган јавне власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти,
садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има
оправдан интерес да зна.

Садржина права на приступ информацији од јавног значаја је да свако
има право да му буде саопштено да ли орган поседује одређену информацију,
односно да ли је информација иначе доступна.

Такође, свако има право да му се информација од јавног значаја учини
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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.

Државни орган је обавезан да омогући приступ информацији или да
донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја (разлози су таксативно
наведени у члановима 9, 13 и 14 Закона).

Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја ако се ради о информацији која је
већ објављена и доступна у земљи или на интернету, а у ком случају ће орган
власти у одговору на захтев означити носач информације (број службеног
гласила, назив публикације и сл.), где је и када је тражена информација
објављена, осим ако је то општепознато.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама
од јавног значаја Основног суда у Ужицу је в.ф. председника суда, судија Лазо
Ђоковић.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су
настале у вези са радом Основног суда у Ужицу може се поднети на један од
следећих начина:

· у писменој форми (или на прописаном обрасцу) предајом захтева сваког
радног дана у пријемној канцеларији зграде суда и

· електронским путем на e-mail суда: uprava@ue.os.sud.rs

Напомена: приликом подношења захтева електронским путем, потребно
је доставити скенирани документ са потписом подносиоца захтева.

Захтев мора да садржи назив суда, име, презиме и адресу тражиоца,
прецизан опис тражене информације и евентуално друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести
разлоге за захтев.

Aкo захтев не садржи горе наведене податке, односно ако није уредан,
овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца како да те недостатке
отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 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.

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

mailto:uprava:@ue.os.sud.rs
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копију тог документа. Ако се захтев односи на информацију за коју се може
претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,
односно да је од значаја за угрожавање или заштиту здравља становништва и
животне средине, суд мора тражиоца да обавести 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 из оправданих разлога није у могућности да у року од 15 дана
обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ
који садржи тражену информацију и да му изда, односно упути копију тог
документа, тада је дужан 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, у ком ће року обавестити тражиоца о
поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију и издати му, односно упутити копију тог документа.

 Ако удовољи захтеву тражиоца, суд неће издати посебно решење, него
ће о томе сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева, у целини
или делимично, суд је дужан да без одлагања, 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.

20.1 Право жалбе

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако суд:

· одбије да га обавести о томе да ли поседује одређену информацију од
јавног значаја или да ли му је она доступна,

· одбије да му стави на увид документ који садржи тражену информацију,
да му изда или упути копију документа (зависно од тога шта је тражено)
или то не учини у прописаном року од 15 дана (изузетно, у року од 40
дана, из оправданих разлога, из чл. 16, став 3. Закона или у року од 48
сати за информације које су од значаја за заштиту живота или слободе
неког лица или за угрожавање или заштиту здравља становништва и
животне средине),

· услови издавање копије документа који садржи тражену информацију
уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те
копије,

· не стави на увид документ који садржи тражену информацију употребом
опреме којом суд располаже, осим када тражилац захтева да увид
изврши употребом сопствене опреме,

· не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно
не изда копију тог документа на језику на којем је захтев поднет када
располаже документом на том језику.
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Законски рок у коме Повереник треба да донесе одлуку по жалби је 30
дана од дана предаје жалбе.

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
установљен је Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан
државни орган независан у вршењу своје власти, који сходно одредбама
Закона има положај другостепеног органа приликом решавања о основаности
захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Функцију Повереника за
информације од јавног значаја од 23. децембра 2018. године обавља Станојла
Мандић.

Ступањем на снагу Закона о заштити података о личности, дана 4.
новембра 2008. године, који се примењује од 1. јануара 2009. године,
Повереник за информације од јавног значаја наставио је са радом под називом
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у
чијој је надлежности, осим заштите података о личности, и надзор у тој
области.

Служба Повереника налази се у Београду, у Булевару Краља Александра
број 15. Кабинет Повереника и Сектора за жалбе и притужбе на доступност
информација је: (00 381 11) 3408-900; број факса: (00 381 11) 3343-379;
електронска адреса: office@poverenik.rs.

20.2 Накнада трошкова за приступ информацијама од јавног
значаја

Увид у документ који садржи тражену информацију од јавног значаја је
бесплатан.

Суд ће наплатити само трошкове умножавања и доставе копије траженог
документа (по Закону о судским таксама).

Копија документа који садржи тражену информацију се издаје уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају
упућивања и трошкове упућивања, а која обавеза је прописана Уредбом Владе
Србије о висини накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације
за израду копије докумената на којима се налази информација од јавног
значаја.

Од плаћања накнаде ослобођени су новинари када копију документа
захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права
када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења, и сва
лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту
становништва и животне средине.

mailto: office:@poverenik.rs


ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ
АЖУРИРАНО 27.01.2022. ГОДИНЕ

Телефон: +381 31 513 105 Факс: +381 31 513 104

Основни суд у Ужицу, Наде Матић 4, 31000 Ужице, Република Србија
Веб страница: www.ue.os.sud.rs , e-mail: uprava@ue.os.sud.rs

Председник Основног суда у Ужицу
Лазо Ђоковић
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ПРИЛОГ 1

Молба за препис-фотокопију

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
Судска јединица у Бајиној Башти

М О Л Б А

Молим суд да ми изда препис – фотокопију из предмета број

(навести тачну ознаку и број предмета нпр: П бр.
XXX/10),

И то следећих докумената:
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

                                                                              Подносилац молбе:
У Ужицу,
Дана  ____________________ ____________________________

______________________________
(навести и својство учесника у поступку)
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ПРИЛОГ 2

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ У УЖИЦУ
Ул. Наде Матић бр. 4

З А Х Т Е В
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу чл.  15  ст.  1  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(,,Службени гласник РС,, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:

¡ обавештење да ли поседује тражену информацију,
¡ увид у документ који садржи тражену информацију,
¡ копију документа који садржи тражену информацију.

Документ који садржи тражену информацију доставити:

¡ поштом,
¡ електронском поштом,
¡ факсом,
¡ на други начин____________________(навести који).

Захтев се односи на следеће информације:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________
(Навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)

У__________________                                                       ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Дана:______________                                                    ____________________________
          (Име и презиме)
____________________________

    (Адреса)
____________________________
    (Други подаци за контакт)
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ПРИЛОГ 3

Образац притужбе

OСНОВНОМ СУДУ У УЖИЦУ
,,За председника суда,,

31000 Ужице
Улица Наде Матић број 4

Чланом 8.  Закона о уређењу судова утврђено је право странке и другог учесника у
судском поступку на притужбу, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је
неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.

Подносилац притужбе:

___________________________

___________________________
(име и презиме, адреса)

Ознака и број судског предмета:

___________________________

Својство странке у том предмету (тужилац/тужени,
оштећени/окривљени, предлагач/противник предлагача,
поверилац/дужник, пуномоћник, заступник):

Садржина притужбе, представке или ургенције:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________
Да ли сте раније подносили притужбе по истом предмету и, ако јесте, под којим бројем?

___________________________

Датум: Странка:



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ
АЖУРИРАНО 27.01.2022. ГОДИНЕ

Телефон: +381 31 513 105 Факс: +381 31 513 104

Основни суд у Ужицу, Наде Матић 4, 31000 Ужице, Република Србија
Веб страница: www.ue.os.sud.rs , e-mail: uprava@ue.os.sud.rs

ПРИЛОГ 4
Образац жалбе против одлуке органа власти којом је одбијен или

одбачен захтев за приступ информацијама

ЖАЛБА  ПРОТИВ  ОДЛУКЕ ОРГАНА  ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН
ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26

Ж А Л Б А
(............................................................................................................................
.............................................................................................................................)

(Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

против решења-закључка
(..........................................................................................................................................)

                      (назив органа који је донео одлуку)

Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној

форми са елементима одлуке),  супротно закону,  одбијен-одбачен је мој захтев који сам
поднео/ла-упутио/ла дана .............................. године и тако ми ускраћено-онемогућено
остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног
значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу којим......................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................. јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.

         ..................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме

У ............................................,
.................................................................

адреса
дана ............202... године

.................................................................
           други подаци за контакт

 .................................................................
потпис

   Напомена:
· У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив

органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у
жалби у ком погледу је незадовољан одлуком,  с тим да жалбу не мора посебно
образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може  посебно
приложити.

· Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-
упућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом.



ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У УЖИЦУ
АЖУРИРАНО 27.01.2022. ГОДИНЕ

Телефон: +381 31 513 105 Факс: +381 31 513 104

Основни суд у Ужицу, Наде Матић 4, 31000 Ужице, Република Србија
Веб страница: www.ue.os.sud.rs , e-mail: uprava@ue.os.sud.rs

ПРИЛОГ 5

Жалба када орган власти није поступио

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО
ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ  РОКУ  (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:

Ж А Л Б У
против

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 ( навести назив органа)

због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року

                                  (подвући  због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  том
органу  дана …....................  године,  а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који
садржи информације  о /у вези са :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама)

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им  информацији/ма.

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и

добијени одговор органа власти.
        .........................................................

Подносилац жалбе / Име и презиме

............................................................
потпис

............................................................
адреса

.............................................................
други подаци за контакт

...........................................................
Потпис

У................................., дана ............ 202....године
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