
     
       Република Србија 

ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА 

       Су бр. I-2-1/19-2 

Дана 29.05.2020.године  

            П О Ж Е Г А  

  

 
 На основу чллана 34. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ 116/08, 

104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 87/18 и 

88/18 ) и члана 45.- 48. Судског пословника („Службени гласник РС“. бр. 110/09, 70/11, 

19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19), на 

седници свих судија одржаној дана 29.05.2020. године, ВФ председника Основног суда 

у Пожеги, доноси 

 

      

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА 

ПОСЛОВА 

 

ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖЕГИ 

     за 2020. годину 
       

 

I 

 
1.Тачка II, став 1 Годишњег распореда послова мења се и гласи: „Пословима 

судске управе руководи ВФ председника суда – судија Олга Тешовић, а замењује jе, у 

случају спречености или одсутности, судија Наташа Филиповић“. 

 

Мења се тачка II, став 2 Годишњег распореда послова, тако да сада гласи: 

“Заменику ВФ председника суда посебно се поверавају послови израде интерних 

правних аката и то како основног интерног акта -  Прегледа процеса рада са каталогом 

процедура, тако и целокупне интерне нормативе“.  

 

2. Тачка V, став 5 Годишњег распореда послова мења се и гласи: „Судија Олга 

Тешовић поступаће у предметима који су заведени у уписник по редоследу пријема, 

осим у првостепеном кривичном поступку (К), а дактилограф ће бити Мила Симановић. 

Предмети у првостепеном кривичном поступку (К) који су примљени у рад до дана 

постављења судије Олге Тешовић за ВФ председника суда, равномерно ће се 

распоредити на преостала три већа кривичног одељења, с тим да судији Олги Тешовић у 

раду остају предмети где преостала три председника већа – судије не могу да поступају 

на основу одредаба Законика о кривичном поступку.“ 

 

3. У тачки VI, став 4 Годишњег распореда послова, на крају става, додају се речи: 

„и судија Олга Тешовић.“ 
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4. У тачки VIII, став 1 Годишњег распореда послова, на крају става, додају се 

речи: „осим у предметима расправљања заоставштине (О) у којима поступа ВФ 

председника суда Олга Тешовић“. 

 

Тачка VIII, став 2 Годишњег распореда послова мења се и гласи: „У предметима 

Р4 (П, П1, П2, В и О) по приговорима за суђење у разумном року поверава се поступање 

судији Наташи Филиповић, а у оним предметима где наведени судија не може да 

поступа мењаће је ВФ председника суда Олга Тешовић“. 

 

Тачка VIII, став 3 Годишњег распореда послова мења се и гласи: „У предметима 

Р4 (П, П1, П2, В, К, О, И и Ив) израда нацрта одлука поверава се судијском помоћнику 

Сузани Вистаћ“.     

 

Тачка VIII, став 4 Годишњег распореда послова мења се и гласи: “У предметима 

Р4 (К, И и Ив) по приговорима за суђење у разумном року поступаће ВФ председника 

суда Олга Тешовић, а у оним предметима где ВФ председника суда не може да поступа 

мењаће је судија Наташа Филиповић.“ 

 

5. Мења се тачка X, став 1, тачка 1 Годишњег распореда послова тако да гласи: 

''ВФ председника суда Олга Тешовић - председник одељења судске праксе''.  

 

6. У тачки XI, став 2 Годишњег распореда послова, у другом реду, бришу се 

речи: „ВФ председника суда-“ 

 

 7. Мења се тачка XII, став 1 Годишњег распореда послова, тако што ће почев од 

01.06.2020. године до 31.12.2020. године, као председник, односно члан ИПВ већа, 

уместо судије Олге Тешовић поступати судија Витомир Урошевић.  

 

  У тачки XII, став 2 Годишњег распореда послова, бришу се речи: „Витомир 

Урошевић“. 

 

8. Тачка XIII, став 1 Годишњег распореда послова мења се и гласи: ''У 

предметима правне помоћи међу домаћим судовима поступаће парничне судије по 

бројевима како примају парничне и ванпарничне предмете, а у предметима међународно 

правне помоћи поступаће ВФ председника суда Олга Тешовић.“ 

 

9. Тачка XVIII, став 5 Годишњег распореда послова, мења се и гласи: “ВФ 

председника суда прима странке понедељком и средом у времену од 12 до 15 часова. У 

случају спречености или одсутности ВФ председника суда, странке ће примати у 

наведено време заменик ВФ председника суда или секретар суда.“ 

 

II 

 
 У преосталом делу Годишњи распоред послова Основног суда у Пожеги за 

2020. годину, Су I-2-1/19 од 28.11.2019. године и Измена и допуна годишњег распореда 

послова Основног суда у Пожеги за 2020. године, Су I-2-1/19-1 од 26.02.2020. године, 

остају неизмењени.  

 

      

                                   ВФ ПРЕДСЕДНИКА СУДА

          Олга Тешовић 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
 Судије имају право да у року од 3 дана по истицању Измене Годишњег 

распореда послова овог суда, на огласној табли суда, уложе приговор ВФ председнику 

суда на део распореда који се на њих односи. 

 

 О приговору коначно одлучује председник Вишег суда у Ужицу. 

 

Службена белешка:  

 

 Истакнуто на огласној табли овог суда и пријемних канцеларија суда у Ариљу и 

Косјерићу дана 02.06.2020. године и достављено на увид свим судијама и управитељу 

писарнице. 
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