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                        Н о в и   К н е ж е в а ц

Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији, Славици 
Беседеш,  као  председници  већа,  у  правној  ствари  тужиоца, Немет  Атиле  ЈМБГ 
2712981840205 из  Црне  Баре,  ул.  Маршала  Тита  бр.  6,  чији  је  пуномоћник  Сивери 
Габор,  адвокат  у  Чоки,  против  тужене,  Немет  Данијеле  ЈМБГ  0306981745029 на 
непознатом месту боравишта, ради развода брака, ван рочишта за главну расправу, дана 
26.06.2020. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Поставља се туженој, Немет Данијели, привремени заступник у овој парници, у 
личности Слађане Вукмировић, адвоката у Новом Кнежевцу.
 

Привремени заступник ће заступати тужену, Немет Данијелу, све док се тужени 
или њен пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је туженој поставио старатеља. 

О б р а з л о ж е њ е 

Суду је поднета  тужба тужиоца, Немет Атиле, против тужене, Немет Данијеле, 
која је на привременом раду у Немачкој, на непознато,  месту боравка,  ради развода 
брака.

Службеном провером суд је утврдио да је пребивалиште тужене у Мокрину, ул. 
Васе Стајића бр. 83.

Имајући у виду да је пребивалиште односно боравиште тужене непознато, а иста 
нема пуномоћника, суд је у складу са одредбом чл. 81. ст. 1. ст. 2. тачка 4. ЗПП-а, ("Сл. 
Гласник бр. 72/2011) поставио туженој привременог заступника, док се она или њихов 
пуномоћник не појаве пред судом.
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Дна: 
1. адв. Сивери Г.
2. адв. С. Вукмировић са прим. тужбе и прилозима
3. ев. 15 дана

након што адв. С. Вукмировић прими решење исто послати:
4. Сл. Гласнику РС 
5. огласна табла суда 
6. интернет страница суда
7. ЦЗСР Кикина са прим.тужбе
8. ев. 15 дана
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