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Водич за 

медије 

 

Сви запослени у суду као и странке које у суд 

долазе дужни су да се одевају пристојно, на начин 

којим се чува углед суда и лично достојанство. 

Није дозвољен улазак у судску зграду грађанима 

одевеним у спортску одећу (у тренеркама, 

шорцевима, кратки панталонама и папучама) и 

другу одећу која није примерена природи и 

озбиљности посла који се обавља у судници.  

Сви запослени у суду дужни су да се према 

странкама и лицима која се налазе у судској 

згради односе са поштовањем поштујући 

достојанство њихове личности. 

Странке и лица која  бораве у судској згради 

дужни су да се придржавају кућног реда и да не 

ремете рад суда. У противном, правосудна стража 

је овлашћена да према њима примени мере 

предвиђене законом и актом о судској стражи.  

Понашање у суду 
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

   

Председник суда: 

Бранка Јанковић 

 

Заменик председника суда: 

Видосава Даниловић 

 

Портпарол суда: 

Јелена Чуповић 

 

 

Сајт www.ue.os.sud.rs 

 

Радно време суда:  

7:30 – 15:30 

 

Радно време у 

писарница са странкама  

од 10:00—14:00 

     

 Радно време канцеларије  

за пријем поште:  

од 07:30—15:30 

  

  

Комуникација медија са судом 

Према судском пословнику председник, судије и 

судско особље дужни су  

 да обезбеде потребне услове за јавност рада 

суда, 

 да омогуће одговарајући приступ медијима у 

погледу актуелних информација и поступака 

који се воде у суду, а водећи рачуна о 

интересима поступка, приватности, као и 

безбедности учесника у поступку. 

 да свакодневно и на видном месту испред 

просторије у којој ће се суђење одржати 

објављују време, место и предмет  суђења. 

 

Обавештење медијима о раду суда даје 

Председник или лице задужено за информисање 

јавности - портпарол. 

Рад суда је јаван и суд ће искључити јавност 

само у случајевима предвиђеним законом. 

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. 



           Грађани у овом суду могу: 

 Покренути кривични, парнични, 

извршни или други поступак који је у 

надлежности овог суда, 

 Саставити и депоновати тестамент, 

 Добити потврду да се против њих не 

води поступак истраге или кривични 

поступак, или неки други поступак, 

 Добити потврду правсноснажности 

и извршности одлука овог суда итд. 

О жалбама на одлуке Основног суда у 

Ужицу у складу са  Законом о уређењу 

судова  одлучује или Виши суд у Ужицу 

када је то законом одређено (о 

одређивању мера обезбеђења присуства 

окривљеног; на решења у 

грађанскоправним споровима; на 

пресуде у споровима мале вредности ; у 

извршним и ванпарничним поступцима ) 

или Апелациони суд у Крагујевцу (о 

жалбама у кривичном поступку и 

грађанскоправним споровима, ако за 

одлучивање није надлежан виши суд као 

и у погледу решавања сукоба 

надлежности ако није надлежан други 

суд). 

У писарницама Основног суда у Ужицу, 

као и у судској јединици, странке могу 

добити информацију о поступцима у 

којима директно учествују као једна од 

страна, разгледати списе предмета за 

који су лично заинтересовани, 

затражити фотокопију и препис 

одређених докумената. 

OСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ 

 

Надлежност  

 

 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 

година и десет година ако за поједина од 

њих није надлежан други суд и за 

кривична дела из своје надлежности 

одлучује о молби за престанак мере 

безбедности или правне последице осуде. 

 У грађанскоправним 

споровима Основни суд у првом степену 

суди ако за поједине од њих није 

надлежан други суд. Води извршне и 

ванпарничне поступке за које није 

надлежан неки други суд, јавни 

извршитељ или јавни бележник. 

 У првом степену Основни 

суд суди у стамбеним споровима; 

споровима поводом заснивања, постојања 

и престанка радног односа; о правима, 

обавезама и одговорностима из радног 

односа; о накнади штете коју радник 

претрпи на раду или у вези са радом; 

споровима поводом задовољавања 

стамбених потреба на основу рада. 

 

 

Ефикасан и квалитетан рад суда у 

многоме  је условљен сарадњом са 

другим државним органима и 

институцијама.  

Да би поступак био покренут и вођен на 

ефикасан и праведан начин  суду је 

потребна подршка многих државних 

органа, почевши од полиције и 

тужилаштва који прикупљају доказе и 

покрећу поступке па, преко општине која 

пружа правну помоћ сиромашним 

грађанима до поште од које зависи 

благовремена достава судских позива и 

других докумената. 

Добра сарадња са свим овим 

институцијама и њихова подршка суду 

доприносе брзом и праведном решавању 

поступака пред судом. 

Oднос суда и других државних 

органа 


