
        
         Република Србија 

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ 

  Су I-2-1/21-2 

      Дана 13.10.2021.године 

      П о ж е г а 

     

На основу члана 3. став 1. и 86. став 1. Судског пословника („Сл. 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), Распореда послова Основног суда у Пожеги за 2021. годину, члана 2. 

Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid – 19 („Службени 

гласник РС“ брoj 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 

34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21 I 95/21), Упутства судијама за 

поступање Су I-1-48/20-1 од 3.9.2020. године и Инструкције за рад судова у склопу 

примене мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 од 4.5.2020.године, председник 

Основног суда у Пожеги Олга Тешовић, дана 13.10.2021. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

MEЊА СЕ Одлука председника суда Су I-2-1/21 од  24.5.2021. године тако да 

гласи:  

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ судница бр. 8 у седишту Основног суда у Пожеги за 

одржавање суђења са већим бројем процесних учесника, имајући у виду да због 

безбедности и здравствене заштите запослених и странака, док постоји опасност од 

ширења заразне болести Covid – 19, постојеће суднице у којима су распоређене судије 

овог суда не испуњавају услове за одржавање главних претреса или рочишта са већим 

бројем процесних учесника, сходно одредбама члана 2. Уредбе о мерама за спречавање 

и сузбијање заразне болести Covid – 19, Инструкције за рад судова у склопу примене 

мера превенције ширења вируса SARS-COV-2 од 4.5.2020.године и Упутства судијама 

за поступање Су I-1-48/20-1 од 3.9.2020. године. 

 

Судницу бр.8, почев од 13.10.2021. године, користиће све судије овог суда, по 

следећем распореду: 

 

Кривично одељење: 

 

-председник суда - судија Олга Тешовић - сваког првог и трећег уторка у месецу 

-судија Витомир Урошевић - сваког другог и четвртог уторка у месецу 

-судија Милица Радовић - сваке прве и треће среде у месецу 

-судија Стоја Митровић-сваке друге и четврте среде у месецу  
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 Грађанско одељење: 

 

       -судије Љубица Миливојевић и Биљана Чанчаревић - сваког првог, другог и трећег 

понедељка у месецу 

-судија Душица Лечић и Јован Илић - сваког првог, другог и трећег четвртка у 

месецу  

-судија Тијана Мићовић и Слађана Поповић - сваког првог, другог и трећег петка у 

месецу  

-судија Адријана Марковић - сваког четвртог понедељка, четвртка и петка у 

месецу 

 

Наведени распоред може бити измењен по усменом договору поступајућих 

судија. 

 

2.  Распоред судница од 13.10.2021. године је следећи: 

 

-председник суда - судија Олга Тешовић - судница бр. 26 

 

-судија Милица Радовић-судница бр. 5 

-судија Витомир Урошевић-судница бр. 3 

-судија Стоја Митровић-судница бр. 4 

 

      -судија Љубица Миливојевић–судница бр.29 

      -судија Биљана Чанчаревић-судница бр. 28 

      -судија Душица Лечић-судница бр. 27 

      -судија Јован Илић-судница бр. 13 

      -судија Тијана Мићовић-судница бр. 33 

      -судија Адријана Марковић-судница бр. 32  

      -судија Слађана Поповић-судница бр. 30  

 

Особа за контакт за техничку подршку у вези реализације ове одлуке је 

административно-технички секретар Биљана Савић. 

 

                   ПРЕДСЕДНИК СУДА 

                                                                                                   Олга Тешовић 

 

 


