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(осам). Ближи услови утврђени су чланом 83. Закона о високом образова-
њу („Службени гласник РС”, број 88/17) и чланом 109. Статута Правног 
факултета Универзитета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних ра-
дова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету 
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.  18-11702

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, обја-
вљује конкурс за избор:

– једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу 
правнотеоријску научну област, са пуним радним временом;

– једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу 
правнотеоријску научну област, са пуним радним временом;

– једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу 
грађанскоправну научну област, са пуним радним временом.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74. За-
кона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), чланом 
165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета”, број 8/17), 
чланом 5. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног од-
носа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 

број 2/18) и Ближим критеријумима за избор у звање наставника („Гласник 
Универзитета у Нишу”, број 3/17).

Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у 
Нишу, Трг краља Александра 11, 18105 Ниш, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Уз пријаву је неопходно доставити биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверења о докто-
рирању, библиографију и радове.

Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у звање дужни су 
да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који 
се налази на web порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За по-
пуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору 
Факултета на e-mail: bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања 
корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Фа-
култета јави најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факул-
тету у писаној форми доставе документацију којом доказују да испуњава-
ју услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из 
претходног става.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете 
на напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити 
разматране. 

 18-11646

СУДСКИ ОГЛАСИ
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

У поступку Вишег суда у Београду, 10. П. број 
1347/16 судија Слободан Керановић у правној ствари 
тужиоца у парници тужиоца Милице Простран из Бео-
града, коју заступа Горан Белић, адвокат из Београда, 
Косовска 16/1 против туженог Ивана Корена из Бео-
града (непознатог боравишта) ради поништаја угово-
ра, поставља се привремени заступник, и то: Оливера 
Аврамовић, адвокат из Београда, Дечанска 19.

Упозорава се тужени Иван Коренић да ће га поста-
вљени заступник заступати пред Вишим судом у Бео-
граду, у предмету 10 П. број 1347/16 све док се тужени 
или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док надлежни орган старатељства не обавести суд да је 
туженом поставио стараоца.

10. П. број 1347/16 – Из Вишег суда у Београду.
  18-11378

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Виши суд у Зрењанину, по судији Војислави Ве-
селиновић као председнику већа, у правној ствари ту-
жиље Браниславе Стојшић из Бачког Градишта коју за-
ступа пуномоћник Слободан Шоћ адвокат из Кикинде, 
против тужених Радослава Стојшића, Гордане Стојшић 
и Маре Стојшић, које заступа пуномоћник Александар 
Марков адвокат из Бечеја и Клиноцки Јаноша који је 
на непознатом месту пребивалишта и боравишта, ради 
утврђења, донео је 12. марта 2018. године, решење.

Поставља се привремени заступник туженом 
Клиноцки Јаношу који је на непознатом месту преби-
валишта и боравишта, и то Драган Арсић, адвокат из 
Зрењанина.

Привремени заступник има у поступку сва права и 
дужности законског заступника.

Привремени заступник ће предузимати парничне 
радње у поступку све док се тужени или његов пуно-
моћник не појави пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља.

Трошкове заступања овог туженог од стране при-
временог заступника сносиће тужилац у чију корист је 
постављање заступника извршено.

2. Р. број 485/18 – Из Вишег суда у Зрењанину.
  18-11734

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

Виши суд у Јагодини, судија Мирјана Стојановић, 
као појединац у правној ствари предлагача Далиборке 
Лазић Миладиновић, из Буљана, против противника 
предлагача Бојана Лазића, непознатог пребивалишта, 
ради признања стране судске одлуке, 13. марта 2018. 
године, издаје оглас.

Решењем овог суда Р. број 21/18 од 13. марта 2018. 
године, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, по-
стављен је адвокат Момир Станисављевић из Параћи-
на, за привременог заступника противнику предлагача 
Бојану Лазићу, сада на непознатој адреси, у правној 
ствари која се води код овог суда по предлогу предла-
гача Далиборке Лазић Миладиновић, ради признања 
стране судске одлуке.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник заступати противника предлагача у поступку 
све док се противник предлагача или његов пуномоћ-
ник не појави пред судом односно док орган стара-
тељства не обавести суд да је противнику предлагача 
поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

Р. број 21/18 – Из Вишег суда у Јагодини.
  18-11793

ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ

Виши суд у Новом саду, по судији Мирели Никол-
чић, у правној ствари предлагача Милићевић Драгана, 
Pfenninggeldgasse 21/7 Wien, Austria, односно Нови 
Сад, Коперникова 42, против противнице предлагача 
Живковић Сање, Lerchenfelder gurtel 18, Wien, Austria, 
ради признања стране судске одлуке, донео је 5. марта 
2018. године, оглас.

Виши суд у Новом Саду, применом члана 81. став 
2. и члана 82. Закона о парничном поступку у вези чла-
на 30. Закона о ванпарничном поступку, поставља при-
временог заступника противнику предлагача Живковић 
Сањи, сада на непознатом месту боравка, Марић Рајка, 
адвоката у Новом Саду, Булевар Ослобођења 78, који 
ће штитити интересе противника предлагача у овој 
правној ствари која се води код овог суда под посл. бр. 
Р. 36/2017 и који ће заступати противника предлагача 
све док се противник предлагача или његов законски 
заступник или пуномоћник не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

Р. број 36/2017 – Из Вишег суда у Новом Саду.
  18-11363

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ

Виши суд у Суботици, по судији Александри Пе-
кез Калинић, као судији појединцу, у ванпарничном 
поступку предлагача Шиха Виоле из Хајдукова, Сара-
јевска 17, против противника Tchunkam Simo Gerard 
Gabriel-а, на непознатом месту пребивалишта, ради 
признања стране судске одлуке, пресуде Окружног суда 
у Сегедину, посл. бр. 14 П. 21.070/2014/8 од 30. сеп-
тембра 2014. године, 23. фебруара 2018. године донео 
је оглас.

Виши суд у Суботици, је решењем посл. бр. 2 Р. 
9/18 од 23. фебруара 2018. године поставио за привре-
меног заступника противнику предлагача Tchunkam 
Simo Gerard Gabriel-у, Данку Васковић, адвоката из 
Суботице, на основу члана 81. став 2. тачка 4. Закона 
о парничном поступку, јер је пребивалиште противни-
ка предлагача непознато, а противник предлагача нема 
пуномоћника.

Привремени заступник, адвокат Данка Васковић, 
ће заступати противника предлагача и предузимати 
парничне радње у поступку, све док се противник пре-
длагача или његов пуномоћник не појави пред судом, 
или док орган старатељства не обавести суд да је по-
ставио старатеља.

2. Р. број 9/18 – Из Вишег суда у Суботици.
  18-11364

Виши суд у Суботици, по судији Марији Ракић, 
као судији појединцу, у ванпарничном поступку пре-
длагачице Димовић Вероне из Сенте, Ади Ендреа 25А, 
чији је пуномоћник Гебелеш Игор, адвокат из Сенте, 
против противника предлагача Димовић Кароља, не-
познатог пребивалишта, ради признања стране суд-
ске одлуке, коначне пресуде Врховног суда Британске 
Колумбије бр. Е 143128 од 1. априла 2015. године, 12. 
марта 2018. године донео је оглас.

Виши суд у Суботици је решење посл. број 3 Р. 
10/18 од 12. марта 2018. године поставио за привре-
меног заступника противнику предлагача Ивану Дебе-
љачки, адвоката из Суботице, на основу члана 81. став 
2. тачка 4. Закона о парничном поступку, јер је преби-
валиште противника предлагача непознато, а против-
ник предлагача нема пуномоћника.

Привремени заступник, адвокат Ивана Дебељач-
ки, ће заступати противника предлагача и предузима-
ти парничне радње у поступку, све док се противник 
предлагача или његов пуномоћник не појаве пред су-
дом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља.

3. Р. број 10/18 – Из Вишег суда у Суботици.
  18-11722

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду, у предмету тужи-
оца ЕПС Дистрибуција д.о.о., Београд, Масарикова 
1–3, кога заступа адв. Милутин Радиочић из Београ-
да, Поштански фах 107, 11158 Београд, против туже-
не Крстић Светлане из Београда Борча, Шишатовачка 
5, поставио је привременог заступника туженом, и то 
адвоката Марину Јовановић из Новог Београда, Јурија 
Гагарина 57/44, а у смислу члана 82. ЗПП-а јер је туже-
ни непознатог боравишта, а нема пуномоћника, па би 
редован поступак око постављања законског заступни-
ка и стараоца за посебан случај дуго трајао, тако да би 
могле да наступе штетне последице за странке, с тим 
да ће постављени привремени заступник заступати ту-
женог све док се он или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио стараоца.

30. П. број 3992/17 – Из Првог основног суда у 
Београду.  18-11386

Први основни суд у Београду, у предмету тужиоца 
Радомира Танасијевића из Брисела, Белгија, кога засту-
па адв. Слободан Б. Марковић и др. из Београда, Таков-
ска 9, против туженог Ромеа Стојановића из Београда, 
Ломина 57, међуспрат, поставио је привременог заступ-
ника туженом, и то адвоката Јасмину Селаковић Папић, 
Београд, Пожешка 41, а у смислу члана 82. ЗПП-а јер 
је тужени непознатог боравишта, а нема пуномоћника, 
па би редован поступак око постављања законског за-
ступника и стараоца за посебан случај дуго трајао, тако 
да би могле да наступе штетне последице за странке, с 
тим да ће постављени привремени заступник заступати 
туженог све док се он или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио стараоца.

30. П. број 9542/16 – Из Првог основног суда у 
Београду.  18-11387


