
 

Надлежност: 

Основни суд у Ужицу je суд 
опште надлежности за 

територије  града Ужица и 
општина Бајина Башта и 

Чајетина. 

Радно време суда: 

7:30 – 15:30 

Понашање у суду 
 
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, кратким 

панталонама и папучама) и другу 

одећу која није примерена природи и 

озбиљности посла који се обавља у 

судници.  

 

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. 

КАКО ДОЋИ  

ДО 
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Наде Матић 4 
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Основни  суд у Ужицу 

Основни суд  

у Ужицу 

 

Опште информације 
Основни суд у Ужицу 

 

 

Радно време суда 

 
7:30 - 15:30 

 

Рад са странкама у 

писарницама: 

 
10:00 -  14:00 

 

Радно време канцеларије за 

пријем поште: 

 
7:30 - 15:30 

 

 
Канцеларија за пријем поште у 

седишту суда је у просторији бр. 17,  
у судској јединици Бајина Башта у 

просторији бр.  1. 

 

Адреса судске јединице 

у Бајиној Башти  
Ул. Душана Вишића бр. 1 

Тел: 031/865-576 

 
 



 

 

Које информације о предмету 

се могу добити  
 

У писарницама Основног суда, странка 

може  добити: 

 

 информације о броју предмета и 
да ли је предмет  решен, 

 
 све информације о кретању 

предмета, 
 
 имену  судије којем је предмет 

додељен  у рад, 
 
 разгледати предмет, 
 
 молбом затражити препис или 

фотокопију писмена који су у 
предмету, 

 
 информацију од ког судије или где 

се може затражити дозвола за 
посету притвореном лицу у 
Окружном затвору, 

 
 проверу података да ли је против 

подносиоца захтева за издавање 
уверења  у току кривични поступак 
(за град Ужице и општине Бајина 
Башта  и Чајетина) . 

Разгледање 

списа 
 
Странке у поступку 

као и њихови 
пуномоћници могу 
разгледати списе у 

писарницама у седишту суда или у 
судској јединици у Бајиној Башти 

у времену од 10:00  до  14:00 сати 
 
Странка је дужна да се легитимише, а 
уколико је пуномоћник да приложи 
уредно пуномоћје. 
 

Молба за издавање преписа  
–фотокопије из предмета  

 
може је поднети: 
 

Странка у поступку 
Пуномоћник странке 
Овлашћено лице 

 
Приликом подношења молбе за препис-
фотокопију потребно је уплатити таксу на жиро 

рачун суда : 840-29675845-66, позив на бр. 97 
89-100 и то: 
 

 
 
За фотокопирање судских списа потребно је 
одобрење судије. 
 
Молба за издавање преписа –фотокопије из 
предмета се налази и предаје  у канцеларији за 
пријем поште  у седишту суда или   у судској 
јединици  у  канцеларији за пријем поште.   

 

 молба   70,00 дин 

записници 1 лист 20 дин 

 вађење из архиве  390  дин 

У зависности од врсте поступка који се води 

пред Основним судом у Ужицу, информације о 

Вашем предмету можете добити у следећим 

писарницама у седишту суда: 
 

 

 Кривична и  парнична  писарница 

(соба бр.33), 2 спрат. 
 

 Писарница радних,  оставинских и 
осталих ванпарничних предмета

(соба бр.44), 2 спрат. 
 

 Извршна писарница  (соба бр. 30), 1 
спрат. 

 
 

Писарница судске јединице у Бајиној 

Башти налази се у соби бр. 13 . 

 

Радно време писарница са странкама:  

од 10:00 до 14:00 сати 
 
 

Где се могу добити 
информације о предмету 


