
Опште информације 

Основни суд  

у Ужицу 

Надлежност: 

Основни суд у Ужицу је суд 

опште надлежности за територије 

града Ужица и општине Бајина 

Башта и Чајетина. 

 
Адреса судске јединице  

у Бајиној Башти  
Ул. Душана Вишића бр. 1 

 

Радно време суда:  

  7:30 – 15:30 

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. 

 

 

 

ПРИТУЖБЕ  

И ЖАЛБЕ 

Основни суд  у Ужицу 

Наде Матић бр. 4 

 

Teл: 031/ 513-105 

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

 Основни суд  
у Ужицу 

Чланом 8. Закона о уређењу 

судова уређено је право 

странке и другог учесника у 

судском поступку на притужбу 

кад  сматра да се поступак 

одуговлачи, да је неправилан 

или да постоји било какав 

утицај на његов ток и исход. 

 

Члан 9. Судског пословника-  

Председник разматра 

притужбе странака и других 

учесника у судском поступку 

и предузима одговарајуће 

мере, у складу са законом. 

 

Образац за притужбе можете 

преузети на информацином 

пулту овог суда 

 

 
Радно време са странкама:  

10:00 до 14:00 сати 

 
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  . 

 

 

Судскa јединицa 

у Бајиној Башти. 



Писмена притужба Вишем суду      

 

Писмена притужба која садржи број предмета и име 
судије може се поднети на адресу: 

                            Виши суд у Ужицу 

                          Ул. Наде Матић бр.4 

                                31000 Ужице   

        

Писмена притужба Високом савету судства  

 
Писмена притужба која садржи број предмета и име 
судије може се поднети на адресу: 

                         Високом савету судства 

                             Ул. Ресавска бр. 42 

                                11000 Београд 

 

Писмена притужба председнику Основног суда у 
Ужицу 

Писмене притужбе на рад Суда или било ког лица 
запосленог у њему, како судија тако и адмнистративног 
особља треба да садржи број предмета, име судије и име 
притужиоца.  

Суд је дужан да у року од 15 дана од дана пријема 
притужбе проследи одговор притужиоцу као и да 
обавести председника непосредо вишег суда. 

Ако је притужба поднета преко министарства, вишег 
суда или Високог савета сутства, о основаности 
притужбе и предузетим мерама обавештавају се, 
министар, председник непосредно вишег суда и Високи 
савет судства. 

Притужба се упућује на следећу адресу: 

Основни суд у Ужицу 

       Председник суда 

   Ул. Наде Матић бр.4 

            31000 Ужице 

Основни суд у Ужицу 
 

Притужбе на рад суда подносе се у случају 
када странка има примедбе на примену 
процедура и третман у поступку који се води 
пред судом. Странка не може улагати 
притужбе на донету пресуду већ у том случају 
упућује жалбу суду надлежном према Закону о 
уређењу судова. 

Притужба се може поднети на следеће 
начине: 

Странке могу поднети писмену притужбу на 
рад Основног суда у Ужицу Министарству 
правде, Вишем суду у Ужицу или Високом 
савету судства. Писмена у којима се износи 
довољан број података о предмету (нпр. број 
предмета, име судије, имена оних који 
подносе притужбу) треба адресирати на 
следећи начин:   

Писмена притужба Министарству правде 

Министарство правде  
Немањина 22-26, 11000 Београд 
са назнаком Одељењу за надзор у 
правосудним органима или на е-мејл: 

nadzor@mpravde.gov.rs  

Како уложити притужбу на 

рад суда  

 

Усмена притужба председнику  

 Основног суда у Ужицу 

Усмена притужба може се изнети 
председнику суда уз претходно 
заказивање пријема.  

Пријем код председника суда свака 
странка може заказати путем телефона 
на број:  

                       031/513-104 

 или лично код секретара суда у соби 

број 34  на другом спрату суда. 

Председник прима странке сваког 

петка у времену од 10 до 12 часова у 

просторији бр. 34. 

 
Веома је значајно да суд добије тачан 

број предмета и име судије који 
поступа у датом предмету, како би 

адекватно одреаговао на притужбу која 
је поднета. 


