
 

 

 
 

                   Надлежност: 

Основни суд у Ужицу је суд опште 

надлежности за територију града 

Ужица и општина Бајина Башта и  

Чајетина. 

 

 Радно време суда:   

                    7:30 – 15:30 

Радно време канцеларије за 

пријем поште:  

 

7:30 - 15:30 

 

Рад са странкама у писарницама 

 

10:00 -  14:00 

 
Писарнице су у седишту суда смештене у 

просторијама бр 30, 33 и 44, на 1 и 2 

спрату зграде. 

 

Писарница судске јединице у Бајиној 

Башти налази се у соби бр. 13   . 

 

 

 Како  

се припремити  

за суђење 

Основнии суд  у Ужицу 

Наде Матић бр. 4 

 

Тел: 031/ 513-105 

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

 

Опште информације 
 

 Основни суд у Ужицу 

Датум Време 

    

    

    

    

    

  

  

  

  

ПОДСЕТНИК 

ЗА ДОЛАЗАК 

Доњу табелу  можете 

користити као подсетник 

уносећи датуме сваког 

следећег суђења. 

Ова информација ће Вам 

помоћи да се што боље 

припремите за суђење и 

спречите непотребна 

одлагања и додатне 

трошкове  

 

Основнии суд 
 у Ужицу 

 Судска јединица: 

у Бајиној Башти  



Поштовани суграђани, 
 

Oсновни суд у Ужицу улаже напоре да 
обезбеди све услове за брзо, ефикасно 
и праведно решавање ваших предмета 
без непотребних одлагања суђења. 
За смањење узрока одлагања суђења 
неопходна нам је Ваша помоћ. 
 
Како би сте уштедели своје време и 
новац смањујући разлоге за 
одлагање суђења обратите пажњу 
на следеће: 
 

1. Будите испред суднице барем 
неколико минута пре почетка заказаног 
суђења. 

 

2. Поднеске и прилоге предајте у 
довољном броју примерака за суд и 
противну страну. 

 

3. Сва писмена се предају  у 
канцеларији за пријем поште у 
седишту суда или у пријемној 
канцеларији судске јединице. 

 

4. Уколико је поступак већ у току, 
обавезно наведите број предмета на 
који се поднесак односи. 
 

5. Уколико планирате да доставите 
поднесак суду а суђење је већ заказано, 

потрудите се да то учините најмање 15 дана 
пре датума заказаног суђења, да би суд имао 
довољно времена да поднесак достави 
супротној страни. 

 

6. Потрудите се (када је то могуће) да 
поднесак не предајете непосредно на 
суђењу, јер се супротној страни  углавном 
мора оставити рок за  изјашњење, а то 
може довести до одлагања суђења. 
 

7. Дајте суду потпуне и тачне адресе – 
Вашу, противне стране, сведока, вештака и 
то: тачан назив града, насеља, села, улице, 
кућног броја. 
Једино тако можете очекивати да достава 
позива и осталих писмена буде успешна. 

 

8. Уколико сте спречени оправданим 
разлозима да приступите на заказано суђење 
(болест, путовање, немогућност да 
изостанете с посла), потрудите се да о томе 
суд благовремено обавестите, уз 
одговарајући доказ (потврда лекара, 
послодавца). 

 

9. Уколико сведоци које сте предложили и 
суд одредио њихово саслушање нису 
примили позив, потрудите се да их 
обавестите о дану и сату суђења и 
обезбедите њихов долазак на суђење. 

 

10. Обезбедите да Ваш пуномоћник/
бранилац обавезно буде присутан на 
суђењу. 
 

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈТЕ текст 
који је откуцан на Вашем позиву, како не 

 

 

КОЈЕ СУ 
ПОСЛЕДИЦЕ 

ОДЛАГАЊА СУЂЕЊА 

Неке од последица 
одлагања: 

 
Свако одложено суђење 
утиче на то да поступак пред 
судом траје дуже, 
 

 Ваши трошкови се значајно 
увећевају,  
 

Судије имају унапред 
попуњен распоред другим 
суђењима и мораћете да 
сачекате следећи слободан 
термин који  може бити и за 
неколико месеци, 
 

Неке врсте предмета по 
Закону имају приоритет при 
решавању па ће и овакви 
случајеви допринети да ваше 
наредно суђење не може да 
се закаже у кратком 
временском периоду, 
 

Суд по закону може казнити 
страну одговорну за 
неоправдано одлагање 
суђења. 

 


