РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
Посл. бр. И-15.0.310/19-11
Бачка Топола, 7.05.2019.

О сновни суд у Суботици, Судска једи н и ц а у Бачкој Тополи, поступајући по
судији Ружи Коларевић као судији појединцу, у оставинском предмету иза пок.
БА Л А Ж АЛЕКСА Н ДРА , би вш ег из Бајш е , који је ум ро дана 17.01.2019.г. са
тестам ентом , д ан а 7.05.2019.г д о н е о је следеће

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШАВА се привремени заступник МАРКОВИЋ БАСТА СЛАЂАНА,
адвокат из Бачке Тополе, постављен решењем овог суда посл. бр. 310/19-8 од 16. 4.
2019.законским наследницима Балаж Селми сада Volf Selmi Ahomstr. 18, 59755 Amsberg
и Балаж Гизели сада Stavropulos Gizeli, Geverkschaftsstr. 13, 59755 Arnsberg - обе ћерке
оставитеља са пребивалиштем у Републици Немачкој.
Налаже се тестаменталном наследнику Балаж Роберту из Бајше, Калварија 14 да
привременом заступнику МАРКОВИЋ БАСТА СЛАЂАНИ, адвокату из Бачке Тополе
исплати трошкове заступања законских наследника нарочиш ту од 18. 4. 2019. у износу
од 11.250,00 динара , у року од 15 дана под претњом принудног извршења.
Преко износа од 11.250,00 динара до траженог износа од 47.250,00 динара, захтев
за исплату трошкова заступања привременог заступника, се одбија.
ОБРАЗ ЛОЖЕЊЕ
Решењем овог суда посл. бр. 310/19-8 од 16. 4. 2019 постављен је привремени
заступник МАРКОВИЋ БАСТА СЛАЂАНА, адвокат из Бачке Тополе, .законским
наследницима Балаж Селми и Балаж Гизели које су у време постављења
биле на
непознатој адреси
пребивалишта у Републици Немачкој.
Именоване ћерке оставитеља су дана 18. 4. 2019. путем свог полубрата Балаж
Роберта доставиле суду копије својих наследничких изјава, а дана 6. 5. 2019.
именовани наследник је доставио
оригиналне наследничке изјаве
именованих
наследница оверених код надлежног нотара у Р.Немачкој, те је престала потреба за
даљим заступањем именованих путем постављеног привременог заступника у овом

поступку.
Постављени привремени заступник је заступао законске наследнице на рочишту
од 18. 4. 2019. на коме је испоставио свој трошковник за заступање са увећањем за
другу странку од 50% у укупном износу од 47.250,00 дин.
Будући да је суд утврдио укупну вредност заоставштине у износу од 400.000,00
динара, према тој вредности у складу са важећом адв. тарифом, адвокату за заступање
припада износ од 7.500,00 динара , а са увећањем од 50% за другу странку , 11.250,00
динара који износ је суд и досудио прив. заступнику , а преко тог износа захтев је
неоснован и одбијен као у изреци. Обвезник плаћања трошкова је тестаментални
наследник у чију корист су се законске наследнице изјасниле да признају тестамент и
да му уступају своје
наследне делове на заоставштини која није обухваћена
тестаментом, а у складу са чл. 28 став 3 ЗВП.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог реше^аг,; у делу еддуке о разјкћ
дозвољена, а у делу одлуке о трошковима незадовоЈБна стр,
дана од дана достављања, Вишем суду Суботица а путем.овог суда.

у жалба није
!е у року од 15

