
 
                        Република Србија
              ОСНОВНИ СУД КИКИНДА
СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
                            I-5 П. 474/2020
                        05.05.2021. године
                   Н о в и   К н е ж е в а ц

Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици 
Беседеш, у правној ствари  тужиоца,  ОДС “ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА” ДОО Београд 
МБ 07005466, ПИБ 100001378, ул. Масарикова бр. 1/3, чији је законски заступник в.д. 
Директора Бојан Атлагић, а које по генералној пуномоћи заступа Војислав Мишчевић, 
адвокат из Новог Сада, против тужене,  Валентине Феризи ЈМБГ 1809974949684  из 
Српског Крстура,  ул.  Краља Петра I  Карађорђевића бр. 102, ради исплате,  вредност 
спора 237.954,04 динара, дана 05.05.2021. године, донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е

Поставља  се  туженој,  Валентини  Феризи, привремени  заступник  у  овом 
поступку, у личности Исидора Лазића, адвоката у Чоки. 

Привремени  заступник  ће  заступати  тужену,  Валентину  Феризи, све  док  се 
тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је туженој поставио старатеља. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана  07.12.2020.  године  суду  је  поднета  тужба тужиоца,  ОДС  “ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА” д.о.о. Београд, против тужене, Валентине Феризи, ради исплате.

Туженој,  Валентини  Феризи,  суд  није  могао  уручити  тужбу,  јер  се,  према 
извештају поште,  преселила са адресе пребивалишта, а моментално ја на непознатом 
месту боравка. 

Према одредби чл. 81. Закона о парничном поступку (Службени гласник РС бр. 
72/2011),  ако  се  у  току  поступка  пред  првостепеним  судом  покаже  да  би  редован 
поступак око постављања законског заступника туженом трајао дуго, па би због тога 
могле  да  настану  штетне  последице  за  једну  или  обе  странке,  суд  ће  туженом  да 
постави привременог заступника по редоследу са списка адвоката који суду доставља 
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надлежна адвокатска  комора.  Списак  се  објављује  на  интернет  страници и огласној 
табли  надлежне  адвокатске  коморе  и  суда.  Приликом  постављања  привременог 
заступника, суд је дужан да поштује редослед са списка.

Под условом из става  1.  овог члана суд  ће да постави туженом привременог 
заступника нарочито ако:

1) тужени није парнично способан, а нема законског заступника;

2) постоје супротни интереси туженог и његовог законског заступника;

3) обе странке имају истог законског заступника;

4)  је  пребивалиште  или  боравиште,  односно  седиште  туженог  непознато,  а 
тужени нема пуномоћника;

5) се тужени или његов законски заступник, који немају пуномоћника, налазе у 
иностранству, а достављање није могло да се изврши.

Суд  може  да  постави  привременог  заступника  и  правном  лицу,  односно 
предузетнику под условима и на начин прописаним у ст. 1. и 2. овог члана.

Суд  одлучује  решењем  о  постављању  привременог  заступника,  које  без 
одлагања  доставља  органу  старатељства  последњег  пребивалишта  или  боравишта 
туженог, а странкама чим је то могуће.

Против решења из става 4. овога члана није дозвољена жалба.

Имајући у виду све напред наведено,  те  како је боравиште туженог непознато, 
нити исти има пуномоћника, суд је одлучио као у изреци.

                               
                                                                                                                СУДИЈА 
Против овог решења жалба није дозвољена.                        Славица Беседеш с.р.
     
                                                                                                                      ЗТО:
                                                                                                          Мирослава Ступар

Дна: 
1. адв. В.Мишчевићу 
2. адв. Исидору Лазићу. са прим. тужбе и решењем од 05.05.21.г.
3. ев. 15 дана

након што адв. Исидор Лазић прими:
4. Сл. Гласник РС
5. огласна табла суда 
6. интернет страница суда
7. ЦЗСР НК са прим. тужбе
8. ев. 15 дана
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