
      

Република Србија

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

Судска јединица у Коцељеви

Број: II 11 И. 2028/15

Датум: 20.10.2016. године

К о ц е љ е в а

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ,  Судска јединица у Коцељеви,  судија  Весна Тодоровић  у 
извршном поступку извршног поверица ADDIKO BANK AD BEOGRAD, Булевар Михајла 
Пупина  бр.  6,  матични  број  07726716,  ПИБ  100228215   (  правни  следбеник  ранијег 
извршног повериоца   „HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD),  чији   пуномоћник је 
Владимир С. Огњеновић, адвокат из Новог Београда, ул. Ђорђа Станојевића 9а/45, против 
извршних дужника Филиповић Милована и  Филиповић Драгића,  оба  из  Волујца,  ради 
наплате  новчаног  потраживања,  продајом  непокретности  извршних  дужника,   ван 
рочишта, дана 20.10.2016. године, донео је следећи:

                                                                    О Г Л А С

Решењем  овог  суда  II  11  И.2028/15  од  20.10.2016.  године,  у  поступку  извршења  по 
предлогу  извршног  повериоца  ADDIKO BANK AD BEOGRAD, матични број  07726716, 
ПИБ 100228215  (правни следбеник ранијег извршног повериоца   „HYPO ALPE-ADRIA-
BANK AD BEOGRAD),  против извршних дужника Филиповић Милована и Филиповић 
Драгића,  оба  из  Волујца,  постављен  је  извршном  дужнику  Филиповић  Миловану  из 
Волујца,  сада  непознатог  боравишта,  привремени  заступник  Вићић  Дарко,  адвокат  из 
Владимираца, сходно чл. 81. ст. 1. и ст. 2. тач. 5. ЗПП-а, у вези чл. 10. ЗИO .

Наведеним  решењем  је  одређено  да  ће  привремени  заступник  заступати  извршног 
дужника  Филиповић  Милована  у  поступку и  вршити  сва  права  и  дужности  законског 
заступника све док се извршни дужник или његов пуномоћник не појаве пред судом или 
орган старатељства не обавести суд да је дужнику поставио старатеља, сходно чл. 82. ЗПП-
а, у вези чл. 10. ЗИO .



Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, објављује на инетрент 
страници суда и преко огласне табле суда.

 

                                           

                                                                                                                    С У Д И Ј А

                                                                                                               Весна Тодоровић

-        оглас доставити Службеном гласнику РС

-        објавити на интернет страници суда -  објављено дана 20.10.2016. године 

-        истаћи га на огласној табли Судске јединице у Коцељеви

 


