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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
2-П.бр. 504/17
Дана 16.10.2018. године
Велико Градиште

ОГЛАС
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, у предмету овог
суда 2-П.бр.504/17, у парници тужилаца Марковић Драгана и Марковић
Регине, обоје из Великог Градишта, које заступа Владимир Илић, адвокат
из Великог Градишта, према туженим Гроте Слободанки из Великог
Градишта, сада непознатог боравишта и Тодоровић Гордани из Великог
Градишта, коју заступа Бојана Пауновић, адвокат из Великог Градишта,
ради утврђења, туженој Гроте Слободанки из Великог Градишта, сада на
непознатој адреси, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је
привременог заступника адвоката Ненада Стојановића из Великог
Градишта, који ће тужену заступати у наведеном поступку све док се
тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је туженој поставио привременог
старатеља.

Република Србија
Основни суд у Великом Градишту
П2.бр. 32/2018
Дана 02.10.2018. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОГЛАС
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, у предмету овог
суда П2.бр. 32/2018, у парници тужиоца Пауновић Зорана из Голупца,
чији је пуномоћник Слободан Дашић адвокат из Великог Градишта, ради
развода брака, туженој Јанковић Татјани из Голупца, сада на непознатој
адреси, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је привременог
заступника адвоката Богдановић Зорана из Великог Градишта, који ће
тужену заступати у наведеном поступку све док се тужена или њен
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом поставио привременог старатеља.

Република Србија
Основни суд у Великом Градишту
П2.бр. 32/2018
Дана 02.10.2018. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОГЛАС
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, у предмету овог
суда П2.бр. 32/2018, у парници тужиоца Пауновић Зорана из Голупца,
чији је пуномоћник Слободан Дашић адвокат из Великог Градишта, ради
развода брака, туженој Јанковић Татјани из Голупца, сада на непознатој
адреси, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је привременог
заступника адвоката Богдановић Зорана из Великог Градишта, који ће
тужену заступати у наведеном поступку све док се тужена или њен
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом поставио привременог старатеља.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
П2.бр. 76/2018
Дана 02.10.2018. године
Велико Градиште
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, као парнични, преко судије
Александра Рајевића, као председника већа и судија поротника Станковић Александре
и Перић Милене, као чланова већа, у парници тужиоца Стевић Томислава из Десина,
чији је пуномоћник Слободан Дашић адвокат из Великог Градишта, према туженој
Стевић Мирки из Десина, сада непознате адресе, ради развода брака, донео је дана
02.10.2018. године следеће
РЕШЕЊЕ
Туженој Стевић Мирки из Десина, сада на непознатој адреси, поставља се
привремени заступник адвокат Зоран Богдановић из Великог Градишта.
Привремени заступник у овој парници има сва права и дужности законског
заступника за предузимање парничних радњи.
Права и дужности привремени заступник врши све док се тужена или њен
пуномоћник не појаве пред судом, односно док Центар за социјални рад не обавести
суд да је истој поставио стараоца.
Образложење
Тужилац Стевић Томислав из Десина, поднео је о во ме суду тужбу пр ема
туженој Стевић Мирки из Десина, сада на непознатој адреси, ради развода брака.
Како се тужена налази на непознатој адреси, законски заступник тужиоца је
предложио да се туженој постави Привремени заступник адвокат Зоран Богдановић из
Великог Градишта, те је суд оцењујући предлог тужиоца нашао да су испуњени услови
из чл. 81 став 2 тачка 4 ЗПП –а и донео решење као у изреци.
Донето решење доставити тужиоцу, Привременом заступнику, туженој преко
огласне табле суда, истаћи на интернет страницу суда, у смислу чл. 81 ЗПП-а и издати
оглас у Службеном Гласнику Републике Србије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
Александар Рајевић с.р.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба није дозвољена.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
2-П.бр. 105/15
Дана 06.09.2018. године
Велико Градиште

ОГЛАС
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, у предмету овог
суда 2-П.бр. 105/15, у парници тужиоца ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,
Огранак „Електроморава“ Пожаревац, ради неоснованог обогаћења,
туженој Ђокић Санели из Мрчковца, сада на непознатој адреси, у смислу
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је привременог заступника
адвоката Дашић Слободана из Великог Градишта, који ће тужену
заступати у наведеном поступку све док се тужена или њен пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је
туженој поставио привременог старатеља.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
2-П.бр. 120/15
Дана 06.09.2018. године
Велико Градиште

ОГЛАС
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, у предмету овог
суда 2-П.бр. 120/15, у парници тужиоца ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд,
Огранак „Електроморава“ Пожаревац, ради неоснованог обогаћења,
туженом Петровић Драгчету из Великог Градишта, сада на непознатој
адреси, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је привременог
заступника адвоката Дашић Слободана из Великог Градишта, који ће
туженог заступати у наведеном поступку све док се тужени или њен
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом поставио привременог старатеља.

