
 

 

Надлежност: 

Основни суд у Ужицу је 
суд опште надлежности за 
територије града Ужица и 
општине Бајина Башта и 

Чајетина. 

 

Радно време суда:  

            7:30 – 15:30 

 

Адреса судске јединице  
у Бајиној Башти  

     Ул.Душана Вишића бр. 1 
 

Адреса пријемне  
канцеларије у Чајетини 

 Ул. Петра Карађорђевића 
                  бр. 28 

УГОВОР 

 

 О ДОЖИВОТНОМ 

ИЗДРЖАВАЊУ 

Основни суд у Ужицу 
Наде Матић бр. 4 

31000 Ужице 

 

Тел: 031/ 513-105 

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

Опште информације 

 

Основни суд  

у Ужицу 

Основни суд у Ужицу 
 

Радно време суда 

 
7:30 - 15:30 

 

Радно време  канцеларије за 

пријем поште и оверу 
 

7:30 - 15:30 

 
Канцеларија за пријем поште и 

оверу у седишту  суда је у 

просторији бр. 17,  у судској 

ј единици  Ба јин а  Башт а  у 

просторији бр.  1, а пријемна 

канцеларија  у Чајетини у 

просторији бр. 2 . 

 

Рад са странкама у  

писарницама 

 
10:00 -  14:00 

 

Ванпарнична 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  . 

 

  

Основни суд  

у Ужицу 

  

Судска јединица у Бајиној 

Башти и Пријемна 

канцеларија у Чајетини . 

 



ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА 

ОВЕРУ УГОВОРА О 

ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ 

 

 

За оверу уговора о доживотном 

издржавању потребно је приложити:  

 

Захтев за оверу уговора    (можете 

преузети на информационом пулту 

овог суда) 

 

6 примерака непотписаних 

писмених уговора  

 ( неопходно је да сви примерци буду 

оригинали) 

 

Доказ о власништву: фотокопије 

докумената као што су. 

-уговор о откупу стана,  

- лист непокретности, 

- тапија, 

        - остали документи којима се  

може доказати власништво. 

 

Доказ о уплати судске таксе :       у 

износу 1.900,00 динара , на жиро 

рачун:  840-29675845-66  

          позив на број 97 89-100 

 

Наведено можете предати у  

канцеларији за пријем и оверу, у 

приземљу зграде у седишту суда, као и 

у канцеларији за пријем у судској 

јединици у Бајиној Башти и у 

пријемној канцеларији у Чајетини. 

 

  

 

 

 

 

 

 

У случају да лице које оверава уговор не 

може приступити у суд, овера се може 

извршити ван зграде суда. 

                            

У том случају потребно је доставити: 

 

 • Захтев за излазак суда на лице 

места (предаје се  у канцеларији за 

пријем и оверу  у седишту суда или у 

пријемним канцеларијама судских 

јединица. 

 

 • Доказ о уплати трошкова изласка 

суда на лице места  у укупном 

износу од: 

-  2.300,00 динара за излазак суда на лице 

места на територији града, 

- 2.600,00 динара за излазак суда на лице 

места ван града. 

Уколико сама странка обезбеђује превоз 

судије и службеника до лица места не плаћа 

се додатна такса на име трошкова службеног 

возила.  

У супротном ако странка не обезбеди превоз, 

већ се користи службено возило суда, тада се 

поред напред поменуте таксе плаћа и такса у 

висини од 1.000,00 динара ако је лице места у 

граду или 1.150,00 динара ако је ван града a 

плус на то плаћају се и трошкови службеног 

возила.  

За додатне информације обратите се 

Ванпарничној писарници овог суда. 

  

 Овера уговора о доживотном 

издржавању врши се на основу 

захтева за оверу и свих доказа о 

власништву над имовином. 

 Када сте прикупили потребну 

документацију и припремили 

захтев за оверу уговора, 

документацију можете предати  

у канцеларији за пријем поште и 

оверу. 

Радно време ове канцеларије са 

странкама је од 07:30 до 14:30. 

Уплату таксе можете извршити на 

шалтерима пошта или пословних 

банака. 

Покретање поступка 


