
АДРЕСА И КОНТАКТ   

 OСНОВНОГ СУДА 

 

  Основни суд у Ужицу 

  седиште суда 

   Наде Матић бр. 4 

   Тел: 031/ 513-105 

  Факс: 513-104 

          

Адреса судске јединице  
у Бајиној Башти  

Ул. Душана Вишића бр. 1 

  Тел: 031/865-576 
 

               Радно време суда:  

               7:30 – 15:30 

 

Радно време  

извршнe писарницe:          

                 07:30— 15:30 

 

Извршна писарница : 

- у седишту суда смештена у 

соби бр 30, на 1 спрату зграде. 

-у судској јединици  Бајина 

Башта налази се у соби бр. 13. 

 

Извршни 

поступак 

 у грађанским 

стварима 

 Основни суд  у Ужицу 

Наде Матић бр. 4 

31 000 Ужице 

 

Teл: 031/ 513-105 

e-mail: uprava@ue.os.sud.rs 

ПОТРЕБНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА ПОКРЕТАЊЕ ИЗВРШНОГ 
ПОСТУПКА 

 
 
Предлог за извршење треба да 
садржи идентификационе  податке 
о повериоцу и дужнику ( име, 
презиме, пребивалиште, датум 
рођења и ЈМБГ, ако се ради о 
физичком лицу, тј. пословно име, 
ПИБ и МБ ако се ради о правном 
лицу), извршну или веродостојну 
исправу, потраживање повериоца, 
један или више средстава и 
предмета  извршења ,  као  и 
конкретно одређеног и месно 
надлежног јавног извршитеља за 
спровођење извршења ( када је за 
спровођење надлежан ј авни 
извршитељ). 
 
Предлог за извршење подноси се 
најмање у четири примерка. 
 
Предлог за извршење састављате Ви 
или Ваш пуномоћник (адвокат). 
 
И з в р ш н и  п о с т у п а к  м о ж е т е 
покренути подношењем предлога 
за извршење путем поште или 
непосредно у канцеларијама за 
пријем поште у седишту суда или  у 
судској јединици у Бајиној Башти. 

 Основни суд  

у Ужицу 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Како се извршава 

правоснажна пресуда 

 

 

 

 

 

 

НАДЛЕЖНОСТ  

     Основни суд у Ужицу 

надлежан је за одлучивање о 

предлогу за извршење ако 

извршни дужник на 

подручју овог суда  ( града 

Ужица и општина Бајина 

Башта и Чајетина) има 

пребивалиште или 

боравиште, односно 

седиште, као и ако се на том 

подручју налази непокретна 

имовина дужника која је 

предмет извршења. 

Суд је искључиво надлежан за 
извршење заједничке продаје 
непокретности и покретних 
ствари, чињења, нечињења или 
трпљења, извршење извршних 

 
ПОКРЕТАЊЕ  

ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 
 

Када се Ваш парнични поступак који 
сте водили пред Основним судом 
окончао, тј. када сте добили 
правноснажну и извршну пресуду,  а 
иста није извршена добровољно у 
остављеном року,  треба да се 
обратите Суду ради извршења те 
пресуде.  
 
Поступак извршења покреће се 
на предлог извршног повериоца. 
 
Извршни поверилац је лице чије се  
потраживање намирује у извршном 
поступку ( нпр. тужилац чији је 
тужбени захтев усвојен у парничном 
поступку и који има правоснажну и 

извршну 
пресуду). 

 
 

 

 

 
Решење о извршењу доноси се на 
основу извршне или веродостојне 
исправе. 
 
Извршна исправа је: извршна судска 
одлука или судско поравнање, извршна 
одлука донета у прекршајном или 
управном поступку и управно 
поравнање који гласе на новчану 
обавезу, уговор о хипотеци и заложна 
изјава , јавнобележничка исправа која 

има снагу извршне исправе и др. (чл. 41 
ЗИО). 
 
Веродостојна исправа је: меница и чек 
домаћег или страног лица, рачун 
домаћег или страног лица са 
отпремницом или другим писменим 
доказом  о томе да је извршни дужник 
обавештен о његовој обавези, обрачун о 
награди и накнади трошкова адвоката, 
обрачун камате са доказом о основу 
доспелости и висини потраживања и др. 

(чл. 52 ЗИО) 
 

 
За извршење осталих извршних 
исправа, решења о извршењу на 
основу веродостојне исправе , 
решења о усвајању предлога за 
противизвршење и решења о 
извршењу решења о изреченим 
судским пеналима искључиво су 
надлежни јавни извршитељи. 

           НАДЛЕЖНОСТ 
    -за спровођење извршења- 

 


