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Јавни извршитељ МИЛИЦА МИТРОВИЋ у извршном поступку по предлогу извршног повериоца МИЛЕТА 
МИТРОВИЋ, БЕОГРАД, ул. ЕМИЛА ЗОЛЕ 6, ЈМБГ: 0110976770013, кога заступа адвокат МИЛУНОВИЋ НАЂА, 
БЕОГРАД, ул. СТЈЕПАНА ЉУБИШЕ 13, против извршног дужника БОРИСЛАВ СИМЈАНОСКИ, БЕОГРАД, ул. 
ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА 86В, ЈМБГ: 2608950710522 и извршног дужника БИЉАНА СИМЈАНОСКИ, БЕОГРАД, ул. 
МИЉАКОВАЧКЕ СТАЗЕ 93Е, ЈМБГ: 2712981775020, ради наплате доспелог новчаног потраживања, доноси дана 
14.01.2021. године следеће:

РЕШЕЊЕ

I - ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник, адвокат АБДОЛИ Б. МИРЈАНА, ул. Недељка Чабриновића бр. 49, 11030 
Београд, извршном дужнику БОРИСЛАВ СИМЈАНОСКИ, БЕОГРАД, ул. ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА 86В, ЈМБГ:
2608950710522.

II - Привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности законског заступника. 
Привремени заступник предузима радње у поступку све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељста не обавести суд да је поставио старатеља.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Другог основног суда у Београду бр 1 ИИ 2155/2018 од 17.08.2018. године, одређено је извршење на 
целокупној имовини извршних дужника на основу извршне исправе - правноснажне пресуде Другог основног суда у 
Београду 22 П. 17668/12 од 18.04.2018. године, против извршних дужника, ради принудне наплате потраживања у 
износу од 5.000,00 евра на име дела главног дуга у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, 
са каматом коју одређује Европска централна банка, почев од 07.09.2012. године па до 24.12.2012. године а од 
25.12.2012. године па до исплате са каматом по закону о законској затезној камати, све у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан плаћања, у износу од 93.143,00 динара на име дела главног дуга са законском затезном 
каматом почев од 23.10.2017. године па до исплате, у износу од 265.962,00 динара на име трошкова парничног 
поступка, у износу од 22.833,00 динара на име трошкова извршног поступка пред судом као и трошкова извршног 
поступка предјавним извршитељем колико буду износили.

Закључком јавног извршитеља од 24.05.2019. године одређено је спровођење извршења на непокретностима у сусвојини 
извршног дужника БОРИСЛАВ СИМЈАНОСКИ, БЕОГРАД, ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА 86 В.

Јавни извршитељ је у топку поступка више пута покушао да утврди адресу пријављеног пребивалишта извршног 
дужника Симјаноски Борислава и том приликом дошао до сазнања даје иста пасивизирана.

Имајући у виду да су испуњени услови за продају непокретности у својини извршног дужника на којима је  одређено 
извршење, јавни извршитељ се обратио МУП-у РС ради покушаја пријаве пребивалишта извршног дужника 
Симјаноски Борислава, сходно чл. 18. став 3. и став 4. и чл. 11. ст. 2. Закона о пребивалишту и боравишту грађана.

Дана 27.11.2020. године, МУП РС, Полицијска управа за Град Београд, Управа за управне послове, доставила је  јавном 
извршитељу обавештење 13.15.6.1 број 205.2.1-19516/20 од 26.10.2020. године, д аје  пребивалиште извршног дужника 
БОРИСЛАВ СИМЈАНОСКИ, БЕОГРАД, ул. ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА 86В, ЈМБГ: 2608950710522, пасивизирано 
Решењем ПУ за град Београд, ПС Чукарнца од 09.09.2017. године, а да није могуће поступити у складу са чл. 11. 
Зкаона о пребивалншту и боравишту грађана с обзиром да пменованн није достунан.

Одредбом члана 81. став 2. тачка 4) Закона о парничном поступку, а у вези члана 39. Закона о извршењу и обезбеђењу, 
прописано је да ће суд поставити туженом привременог заступника нарочито ако је прибивалиште или боравиште, 
односно седиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћника.

Имајући у виду да је током поступка утврђено да је пребивалнште извршног дужника непознато, то је применом члана 
81. став 2. тачка 4) Закона о праничном поступку, а у вези 39. Закона о извршењу и обезбеђењу, јавни извршитељ донео



одлуку као у другом ставу изреке решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења 
правни лек није дозвољен. МИЛИЦА МИТРОВИЋ

ДНА:

- Пун. Извршног повериоца

- Привременом заступнику адвокат АБДОЛИ Б. МИРЈАНА, ул. Недељка Чабриновића бр. 49, 11030 Београд

- Огласна табла Другог основног суда у Београду

- Електронска огласна табла Другог основног суда у Београду

- Службени гласник - електронски


