
Основни суд у Ужицу 

 

Радно време суда: 

 
7:30 - 15:30 

 

Рад са странкама у 

писарницама 

 
10:00 -  14:00 

 

Оставинска писарница у 

седишту суда налази се у 
канцеларија бр. 44. на другом 

спрату. 

 
Писарница судске јединице у 

Бајиној Башти налази се у соби 

бр. 13 . 

 
Канцеларија за пријем поште у 

седишту  суда је у просторији бр. 

17,  у судској јединици Бајина 

Башта у просторији бр.  1. 

 

Радно време канцеларија за 

пријем поште: 

 
7:30 - 15:30 

 

Надлежност: 

Основни суд у Ужицу је суд 
опште надлежности за 

територије града Ужица и 
општина Бајина Башта и 

Чајетина. 

 

Радно време суда:  

 

  7:30 – 15:30 

 

Адреса судске јединице 
у Бајиној Башти  

     Ул. Душана Вишића бр. 1 

 

 

САСТАВЉАЊЕ И 

ДЕПОНОВАЊЕ 

ТЕСТАМЕНТА 

Основни суд  у Ужицу 

Ул. Наде Матић бр.4 

31000  Ужице 

 

Тел: 031/513-105 

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

Основни суд 

 у Ужицу 

Опште информације 

 

Основни суд  

у Ужицу 

  

Судска јединица у Бајиној 

Башти. 



САСТАВЉАЊЕ 

СУДСКОГ 

ЗАВЕШТАЊА 

 (Тестамента) 
 

За састављање судског 

завештања (тестамента) 

потребни су Вам следећи 

документи: 

 

  •  Захтев за састављање 

судског завештања, 

 

   •   Доказ о власништву 

непокретности којима се 

располаже : 

  

    фотокопије докумената као 

што су: 

- уговор о откупу стана  

- лист непокретности (не 

старији од 6 месеци) 

- остали документи којима се 

може доказати власништво. 

 

 •  Судска такса у износу од 

  980,00 динара. 

 

ДЕПОНОВАЊЕ 

ЗАВЕШТАЊА (Тестамента) 

У СУДУ 
 

За депоновање завештања у суду 

потребни су Вам: 

 

  •   Захтев за депоновање 

завештања (можете га преузети на 

информационом пулту овог суда) 

 

       •  Судска такса у износу од 

980,00 динара 
 
 

Тестамент се предаје запечаћен у 
коверти или у отвореном  коверту. 
Ако се предаје запечаћен у коверту 

суд само констатује да је предат. 
Тестамент се може чувати у суду или 

предати завештаоцу на чување. 

Потребна 

документација 

ВАНПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА 

 ОСНОВНОГ СУДА  

У УЖИЦУ 

Странка у ванпарничној писарници може 
добити следеће информације: 

 о број у предмета као и имену судије 
који води поступак, 

 

 информације да ли је по предмету 
заказано рочиште или је исти у 
евиденцији, 

 

  разгледати списе, 
 

 преписивати или затражити молбом 
фотокопију или препис одређених   
докумената из списа, 

 

 добити потврду правоснажности и 
извршности. 

 
          Радно време писарница са странкама:  

10:00  до 14:00 сати 


