РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
Посл. бр. I. 13 П. 429/18
Бачка Топола, 31. мај 2018.

Основни суд у Суботици, судска јединица у Бачкој Тополи, поступајући по
судији Душици Стојанчевић као судији појединцу, у правној ствари тужитеља Тот Еме
из Б.Тополе, Јо Лајоша 8, коју по пуномоћи заступа адв. Кнежевић Марија из
Б.Тополе, тужитеља 2. реда Узелац Душана, тужитеља 3. реда Узелац Дејана, са исте
адресе, против тужених Мелар Михаља и Илоне на непознатој адреси, поступајући по
тужби ради утврђења, са вредношћу предмета спора од 12.000,00 динара, доноси на
дан 31. маја 2018.Г
О Г Л АС
Основни суд у Суботици, судска јединица у Бачкој Тополи поставља за
привременог заступника адв. Јухас Антала из Б.Тополе туженима Мелар Михаљу и
Илони на непознатој адреси, у поступку ради утврђења, који ће заступати интересе
тужених, све док се тужени или лице које они именују за свог пуномоћника не појави
пред судом или док Орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
Образложење
У првостепеном парничном поступку након пријема тужбе суд је послао допис
адв.Јухас Анталу по предлогу тужитеља ради постављања привременог старатеља
дана 18.04.2018.г, што је примио 19.04.2018.г, решење о именовању суд је доставио
адв. Јухас Анталу, који се изјаснио да прихвата својство привременог заступника
својим поднеском од 20.04.2018.г, што је овај суд запримио дана 24.04.2018.г.
Пуномоћник тужитеља од 1-3 реда предложио је суду да у свему поступи у
складу са одредбом чл. 81, 82 и 83 ЗПП, јер је пребивалиште и боравиште тужених
непознато, а исти немају пуномоћника.
Сагласно одредбама чл. 81.ст.1. и 2. тач.4. става 4 и 5. и чл. 82.3ПП, суд је
туженима поставио привременог заступника ради заштите права и интереса који
привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности
законског заступника, те предузима парничне радње у поступку све док се странке,
њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио привременог старатеља.
У смислу одредбе чл. 83.ст.1. и 2. суд овај оглас објављује у Службеном
гласнику РС путем огласне табле Основног суда у Суботици, судска јединица
Б.Топола као и на интернет- страници суда.
Трошкови објављивања огласа у Службеном гласнику падају на терет тужитеља
од 1-3 реда у износу од 5.145,00 динара о чему су тужитељи доказ прикључили

списима дана 25.05.2018.г.

СУДИЈА,
ДУШ И
ПОУКА О ПРАВНОМ Ј1ЕКУ: Против решења којим/^уг
места жалби.
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