
327

Н е н а д  Г р у ј и ћ
докторант на Правном факултету 
Универзитета Унион у Београду

ДАВАЛАЦ ИЗДРЖАВАЊА КОД УГОВОРА  
О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ 1 

САЖЕТАК: У овом чланку аутор анализира постојећа за-
конска решења у погледу ограничења за закључење уговора о 
доживотном издржавању, посматрано са аспекта даваоца издр-
жавања. Поред уводног дела, у којем даје разлоге за једну ова-
кву анализу, аутор нас у проблематику уводи и краћим историј- 
ским и упоредноправним приказом овог питања. 

У даљем тексту поставља спорна питања, указује на њихо-
ву еволуцију на нашим просторима и истовремено покушава да 
на њих пружи одговоре, при томе указујући на владајуће тео-
ријске ставове поводом сваког од тих питања, а све поткрепљује 
и примерима из богате праксе судова са ових простора. 

У закључку текста аутор указује на начелно правило, али и 
на одступање од тог правила, у смислу преосталих ограничења 
за закључење уговора о доживотном издржавању посматрано 
у односу на сада важећа решења у правном поретку Републике 
Србије. 

Кључне речи: уговор о доживотном издржавања, давалац 
издржавања, прималац издржавања, сродници, брачни другови, 
законска обавеза издржавања
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I.  УВОД

Уговор о доживотном издржавњу као један врло комлексан правни 
посао, изазива у теорији и пракси бројне спорове. Ти спорови се, између 
осталог, јављају и око питања способности самих уговарача на закљу-
чење овог уговора. Ово пре свега због непотпуне законске регулативе и 
мешавине породичних, наследних и облигационих односа који се јављају 
код закључења и дејстава овог уговора. Све то је оставило доста широк 
простор за разна тумачења и нејасноће, пре свега у погледу способности 
одређених лица да буду даваоци издржавања. 

Иако о уговору о доживотном издржавању у науци постоји неколико 
капиталних дела, чини ми се да је у свима њима питање ко све може бити 
давалац издржавања на неки начин запостављено, или прецизније, сма-
трам да није у довољној мери разјашњено, што је уз неизбежно постојање 
различитих и често супротстављених ставова међу ауторима довело до 
шароликости конкретних решења, што је без сумње утицало и на праксу. 
Због тога у овом раду желим пре свега да кроз анализу законских тексто-
ва, судских одлука и теоријских ставова, расветлим ово питање, бар када 
је реч о позитивном праву Републике Србије, и на тај начин учиним ово 
питање мање компликованим, а самим тим и једноставнијим за примену. 

На овом задатку ћу се користити, неизбежно, историјским методом, 
приликом испитивања настанка и самог уговора о доживотном издржа-
вању, као и кроз испитивање која су се лица јављала као даваоци издржа-
вања на самим почецима правног живота овог уговора. Такође, као уговор 
који је настао у одређеним друштвеним условима али и који своју сада-
шњу егзистенцију такође дугује одређеној друштвеној сврси, социолош-
ки метод се намеће као неопходан у овом раду. Компаративни метод ћу 
користити у оној мери у којој је то неопходно да бих указао на ширу сли-
ку настанка и регулисања овог уговора у упоредном праву, као и да бих 
указао на поједина решења о којима вреди размислити као одговарајућим 
и за наше право. Примена нормативно-догматичког метода је неопходна 
приликом проучавања и анализе законских решења, како важећих тако и 
неких ранијих, сада неважећих. Коначно, у раду ће бити коришћена мето-
да анализе појединих случајева у којима се као спорно јавља способност 
одређеног лица да буде давалац издржавања код уговора о доживотном 
издржавању. 

У првом делу рада ћу се посветити настанку овог уговора у прав-
ној пракси, са посебним освртом на то ко се све у том периоду јављао у 
улози даваоца издржавања, како код нас тако и упоредно правно. Затим 
ћу указати кад се први пут регулише у законским прописима и како је 
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његов живот у правним прописима текао до сада, као и каква је историја 
овог уговора у законодавству на нашим посторима. У другом делу рада 
покушаћу да обрадим нека од спорних питања која су се јавила у пракси 
судова али која у мањој или већој мери и даље егзистирају као спорна у 
правној теорији. При томе ћу настојати да што је више могуће изнесем 
све кључне аргументе супротстављених ставова или мишљења о поједи-
ним од ових питања. Све ово ћу покушати да дочарам и богатом праксом 
наших судова у овој материји и уз то, надам се, да покажем у којем је 
правцу она еволуирала. 

На крају, у закључку ћу покушати да изнесем поједностављену сли-
ку о томе ко све може бити давалац издржавања код уговора о доживот-
ном издржавању, и под којим условима. Такође, указаћу и на постојећа 
ограничења која се јављају in concreto и чине одређено лице неспособним 
да закључи уговор о доживотном издржавању у својству субјекта даваоца 
издржавања, иако то исто лице узето in abstracto испуњава све услове да 
буде давалац издржавања. 

II.  ИСТОРИЈСКИ ПРИКАЗ

Кад и зашто се јавља уговор о доживотном издржавању.— Уго-
вор о доживотном издржавању први пут се јавља у раном средњем веку. 
Потреба за доживотним издржавањем јавља се пре свега код остарелих 
и изнемоглих кметова који су путем овог правног института обезбеђива-
ли себи мирну старост јер су имање уступали млађим и за рад способ-
нијим лицима која су их заузврат „издржавала” до краја живота. Наравно 
на појаву овог уговора у правном животу баш у том периоду утицало је 
више разлога проистеклих из тадашњих друштвено-економских услова 
живота. Наиме, настао у систему феудалних друштвених односа, овај уго-
вор је послужио као погодан институт остарелим кметовима, који више 
нису били у могућности да феудалном господару плаћају разноразне на-
мете, да себи обезбеде мирну старост на тај начин што ће на неко млађе 
и способније за рад лице пренети имање али и обавезу давања разних на-
мета феудалном господару. Овај уговор је због тога одговарао и интере-
сима феудалних господара, јер је на тај начин обезбеђивана већа корист 
од самог имања остарелог кмета. О интересу феудалних господара за 
закључивање ових уговора сведочи и то да је у „неким покрајинама у Не-
мачкој било предвиђено да је за уступање имања у накнаду за доживотно 
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издржавање потребна сагласност феудалног господара”.1 Феудални си-
стем, у којем је остарелог кмета после смрти наслеђивао његов феудал-
ни господар а не породица, утицао је и на то да се путем овог уговора 
обезбеђивало да и после смрти кмета његов посед остане у поседу његове 
породице и то пре свега његове деце или блиских сродника. Дакле у том 
периоду овај уговор се најчешће закључивао између родитеља и деце (по 
правилу најстаријег сина као даваоца издржавања), или уколико остаре-
ли кмет није имао деце, као давалац издржавања се јављао неко од бли-
жих сродника. Неретки су били и случајеви где се као давалац издржа-
вања појављују сва кметова деца која се обавезују да се брину и старају о 
својим родитељима. Међутим, нису били непознати ни случајеви у којима 
се као давалац издржавања јављало неко лице изван круга сродника. Тим 
лицима је овај уговор, поред егзистенције коју су добијали, омогућавао и 
да заснују своју породицу и тиме избегну војну обавезу, на коју су иначе 
били обавезни према свом феудалном господару. 

Врло рано се као давалац издржавања код уговора о доживотном из-
државању јављају и правна лица. Пре свега манастири (посебно у Италији, 
Швајцарској и Немачкој) и разне грађанске установе као што су у Швајцар-
ској биле градски заводи и болнице за доживотни смештај или издржавање.

Уговор о доживотном издржавању у нашим крајевима у средњем 
веку.— Доживотно издржавање се и на нашим просторима јавља дос-
та рано (већ у XIV веку). Заснивало се или уговором или тестаментом, 
а као давалац издржавања појављују се пре свега манастири. Постојала 
је „пракса да световна лица даривају манастире својим добрима, а зауз-
врат добијају право на доживотно издржавање”2. На тај начин је манастир 
био у обавези да доживотно издржава и негује примаоца издржавања 
који је стицао право на братствене делове тзв. аделфате, адрфате или ко-
мате. Прва до сада откривена куповина ових братствених делова потиче 
са почетка XIV века, о којој сазнајемо из једне повеље краља Милути-
на којом он купује од манастира Хиландара три комата за своје калуђере 
који нису припадали манастирском братству. Поред овог примера, сачу-
вани су и документи о бројним другим уговарањима доживотног издржа-
вања тадашње српске властеле са манастирима (и то првенствено свето-
горским) као даваоцима издржавања3. Поред ових случајева, током чита-

1 Суботић-Константиновић, др Невенка: Уговор о доживотном издржавању, Бео-
град, 1968, стр. 20.

2 Антић, Оливер: Наследно право, Београд, 2010, стр. 346.
3 О овоме више у: др Радослав М. Грујић: Светогорски азил за српске владаоце и 

властелу, Гласник скопског ученог друштва, књига 11, 1932, стр. 71−81, као и у: др Невен-
ка Суботић-Константиновић: исто, стр. 8−17.
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вог средњег века на нашим просторима уговарано је или на други начин 
одређивано доживотно издржавање и између сродника, које у поређењу 
са истом праксом других европских земаља нема никакве специфичнос-
ти у погледу личности даваоца издржавања, те се најчешће као даваоци 
издржавања јављају деца или блиски сродници примаоца издржавања (о 
чему сам већ говорио). 

Уговор о доживотном издржавању у српском праву.— Уговор о 
доживотном издржавању први пут је у нашем праву регулисан савезним 
Законом о наслеђивању из 1955. године4. Српски грађански законик, по 
угледу на своје европске узоре, такође није регулисао овај уговор иако је 
исти био познат у правној пракси на овим просторима, где је био попу-
ларан нарочито међу сељачким живљем под разним именима: „уговор о 
заједници живота, рада и имања”, „уговор о наслеђивању”, „уговор о пре-
даји”... Оно што је карактеристика овог периода (у којем није било закон-
ске регулативе) јесте то да за разлику од већине других европских земаља 
код нас уговоре о доживотном издржавању закључују најчешће страна 
лица, односно лица која нису сродници. Тако се најчешће као прималац 
издржавања јавља једно старо и самохрано лице (или брачни пар) који 
нема деце или чија деца нису у стању да га (односно да их) издржавају, а 
као давалац издржавања се јавља по правилу млађе за рад способно лице 
(или брачни пар), али које није сродник са примаоцем издржавања. Ова 
разлика у односу на праксу других европских земаља из тог периода (где 
су се ови уговори најчешће закључивали између родитеља и деце) обја-
шњава се релативно дугим постојањем породичних задруга у појединим 
крајевима наше земље.5

Оно на шта посебно треба скренути пажњу у овом периоду јесте 
да, на подручју на којем се примењивао Аустријски грађански законик, 
закључивање уговора о доживотном издржавању којим се имовина при-
маоца издржавања преноси на даваоца после смрти примаоца издржа-
вања, нису били дозвољени (прецизније сматрани су ништавим), јер 
су квалификовани као уговори о наслеђивању, осим уколико нису били 

4 Службени лист ФНРЈ бр. 20/1955, који у Глави четвртој Наследноправни уговори, 
Одељку III Уговор о доживотном издржавању, члановима 122−127. предвиђа и регулише 
овај уговор. 

5 У ситуацији када постоје породичне задруге, старија лица не морају да брину за 
своју егзистенцију јер у оквиру задруге увек има млађих који ће својим радом обезбедити 
сигурност свим члановима задруге, те се због тога потреба за закључењем уговора о до-
животном издржавању јавља само у случају постојања тзв. инокосне породице. У прилог 
овом објашњењу свакако иде и чињеница да се у градским срединама, у којима су породи-
чне задруге доста раније одумрле, пракса закључивања овог уговора ни у чему битном не 
разликује од праксе других европских земаља. 
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закључени између брачних другова, што је посматрано из данашње пер-
спективе битно ограничење слободе уговарања када је реч о овом модали-
тету уговора о доживотном издржавању. 

Поменути закон о наслеђивању дакле, први пут у нас регулише 
уговор о доживотном издржавању6, а с обзиром да ни тај, а ни Закон о 
наслеђивању Републике Србије из 1974. године7 (који је донесен као резул-
тат промене надлежности за област наследног права унутар СФРЈ, где је 
надлежност пребачена са савезног на републички ниво) не садрже никакве 
специфичности у погледу тога ко може бити давалац издржавања, у одно-
су на сада важећи Закон о наслеђивању Републике Србије8, не бих се више 
задржавао на овим законима, јер ћу ово питање обрадити у даљем тексту, 
пре свега имајући у виду позитивно законодавство Републике Србије.

III.  КРАТАК УПОРЕДНОПРАВНИ ОСВРТ

Уговор о доживотном издржавању у грађанским кодификација-
ма.— С обзиром да се јавља не само у периоду феудализма, већ и да тада 
достиже свој највећи сјај, уговор о доживотном издржавању сматран је 
институтом феудалног права и као такав није нашао места у водећим 
грађанским законицима XIX века, па ни у оним земљама где су већ одра-
није постојали прописи о њему.9 Тако, рецимо, француски Code civil не 
садржи одредбе о доживотном издржавању, иако је овај уговор био изу-
зетно распрострањен, посебно међу сељачким становништвом, где је 
закључиван, опет, најчешће између родитеља и деце као давоца издржа-
вања. Исти случај је и са Аустријским грађанским закоником који такође 
не садржи прописе о овом уговору. Нешто другачија је ситуација у немач-
ком праву. Наиме, иако ни Немачки грађански законик не садржи одред-
бе о доживотном издржавању, немачке покрајине, које су одраније имале 

6 Оно што треба напоменути јесте да ни овај закон, а ни закони који су му следили 
(Републички Закон о наслеђивању из 1974. и Закон о наслеђивању из 1995) не регулишу об-
лик овог уговора када се пренос имовине са примаоца издржавања на даваоца издржавања 
врши непосредно по закључењу уговора, што би свакако требало имати у виду приликом 
евентуалног рада на кодификацији грађанског права код нас. 

7 Службени гласник СРС број 52/74, број 1/80 и 25/82.
8 Закон о наслеђивању Републике Србије из 1995. године, (Службени гласник РС, 

број 46/95), регулише Уговор о доживотном издржавању у чл. 194−205. 
9 Иако је овај уговор у почетку био регулисан обичајним правилима, први прописи о 

уговору о доживотном издржавању јављају се већ у XIV и XV веку на просторима пре све-
га појединих немачких покрајина, где је и пракса закључења овог уговора била најбогатија, 
затим у неким швајцарским кантонима, као и у Аустрији. 
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дугу трaдицију регулисања овог уговора, приликом доношења закона о 
извршењу грађанског законика регулишу овај уговор.10

За разлику од њих, Швајцарски грађански законик регулише уговор 
о доживотном издржавању и то као посебан облигациони уговор.11 При 
томе овај законик не познаје никаква ограничења у погледу субјеката, 
те се према томе као давалац издржавања може појавити свако оно лице 
које иначе по општим правилима облигационог, односно уговорног права 
може бити странка у уговору, дакле и она лица која су по закону обавезна 
да се међусобно издржавају. 

Решења у савременим правима: у француском праву.— Као што смо 
видели уговор о доживотно издржавању није регулисан француским грађан-
ским закоником, међутим он ипак живи у пракси под називом Contract de 
bail a nourriture – Уговор о исхрани. Овим уговором прималац издржавања 
уступа своју имовину једном лицу – даваоцу издржавања, уз истовремено 
стварање обавезе да то лице уступаоцу обезбеди доживотно издржавање 
(пре свега има се у виду обавеза обезбеђења хране и стана). Као и у другим 
земљама, тако је и у Француској овај уговор „првенствено склапан између 
родитеља и деце и везивао се за пренос непокретног имања”12.

У швајцарском праву.— Правни режим уговора о доживотном из-
државању у позитивном праву Швајцарске објашњен је у делу текста под 
насловом Уговор о доживотном издржавању у грађанским кодификација-
ма, имајући у виду да поменути законик представља позитивно право ове 
земље. На овом месту бих само додао да је у швајцарском праву уговор о 
доживотном издржавању именован уговор под називом Erbverperundung. 
Специфичности правног режима овог уговора у случају када се као дава-
лац издржавања јавља лице које је наследник примаоца обрадићу у даљем 
тексту у одговарајућем делу. 

У немачком праву.— У немачком праву уговор о доживотном издр-
жавању (иако нерегулисан грађанским закоником) јавља се под именом 
Altenteil. Овим уговором власник одређених имовинских целина обе-
збеђује за себе, али често и за свог брачног друга доживотно издржавање, 
уступајући те имовинске целине лицу које је обавезно да му даје издржа-
вање. Уписом у земљишне књиге право уступаоца постаје реални терет, 
па се у том случају при регулисању ових односа сходно примењују одред-
бе о реалним теретима. 

10 Суботић-Константиновић, др Невенка, исто, „Тако су још пре ступања на снагу 
БГБ-а (до 1900. године) донеле законе о извршењу Баварска, Хесен, Либек, а касније после 
његовог ступања на снагу Виртемберг, Тиринген, Липе, Шаумбург-Липе…”

11 Чл. 521–529. Швајцарског грађанског законика из 1911. године.
12 Суботић-Константиновић, др Невенка, исто, стр. 22.
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У хрватском праву.— У хрватском позитивном праву уговор о до-
животном издржавању регулисан је Законом о наслеђивању као именован 
уговор под називом Ugovor o doživotnom uzdržavanju13. Иако има одређе-
них разлика у односу на правни режим уговора о доживотном издржа-
вању у нашем праву, у погледу тога ко може бити давалац издржавања, 
што је тема овог рада, не постоје неке специфичности и проблеми који се 
разликују у односу на проблематику нашег права. 

У црногорском праву.— За разлику од нашег и права Хрватске, црно-
горско право уговор о доживотном издржавању регулише у Закону о об-
лигационим односима.14 Овим законом остало се на трагу решења из За-
кона о наслеђивању Црне Горе донетог за време постојања бивше државе, 
којим је готово на исти начин као и у нашем Закону уређен режим угово-
ра о доживотном издржавању. Чак је предвиђен и посебан разлог ништа-
вости овог уговора у случају да се као давалац издржавања јавља физич-
ко или правно лице које се у оквиру свог занимања односно делатности 
стара о примаоцу издржавања.15 Овај члан је штавише и стилизован на 
потпуно исти начин као у нашем Закону о наслеђивању. Овде треба напо-
менути да за разлику од нашег и црногорског права, нови хрватски Закон 
о наслеђивању не предвиђа овај посебан разлог ништавости. 

На овом месту бих још скренуо пажњу и на постојеће решење у Зако-
ну о наслеђивању Републике Српске, по којем уговор о доживотном издр-
жавању могу међусобно закључити лица која су по закону обавезна да се 
међусобно издржавају.16 О значају оваквог решења, указаћу нешто касније. 

Овом приликом бих се задовољио овако површним излагањем пра-
вног режима уговора о доживотном издржавању у наведеним правним 
системима, што сматрам за потребе овог рада оправданим. Детаљнија 
анализа ових режима, са анализом појединих специфичности упоредно-
правних решења уследиће у неком будућем раду који ће за предмет имати 
нешто ширу тематику из области правног режима уговора о доживотном 
издржавању. 

13 Видети: Закон о наслеђивању Републике Хрватске из 2003. године, чл. 116–121. 
14 Видети: Закон о облигационим односима Републике Црне Горе из 2008. годинe, чл. 

1075–1086. 
15 Чл. 1077. Закона о облигационим односима Републике Црне Горе из 2008. године 

гласи: „Ништав је уговор у коме је давалац издржавања физичко или правно лице које се 
у оквиру свог занимања, односно делатности стара о примаоцу издржавања (медицинско 
особље, болнице, разне агенције и сл.), ако претходно за уговор није добијена сагласност 
надлежног органа старатељства.”

16 Видети: чл. 139. тачка 3. Закона о наслеђивању Републике Српске.
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IV.  ДАВАЛАЦ ИЗДРЖАВАЊА  
ПРЕМА ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Извори права.— Када говоримо о изворима права релевантним за 
питање ко може бити давалац издржавања код уговора о доживотном из-
државању, полазимо пре свега од матичног закона за ову област, а то је 
Закон о наслеђивању РС из 1995. године, који као што сам већ напоме-
нуо регулише, као именован, уговор о доживотном издржавању. Даље, од 
значаја за ову материју свакако је и Закон о облигационим односима, као 
lex generalis за област уговорног права, па самим тим и за уговор о дожи-
вотном издржавању. На крају, од значаја су, као што ћемо у даљем тексту 
и видети, и неки други прописи, а на првом месту Породични закон Репу-
блике Србије из 2005. године. 

Опште правило.— Уговор о доживотном издржавању је у матич-
ном закону дефинисан на следећи начин: „Уговором о доживотном издр-
жавању обавезује се прималац издржавања да се после његове смрти на 
даваоца издржавања пренесе својина тачно одређених ствари или каква 
друга права, а давалац издржавања се обавезује да га, као накнаду за то, 
издржава и да се брине о њему до краја његовог живота и да га после 
смрти сахрани.” (ЗОН РС чл. 194. став 1). Дакле, полазећи од законске де-
финиције, даваоца издржавања можемо одредити као ону уговорну стра-
ну која се обавезала да издржава другу уговорну страну или треће лице 
до краја њихових живота. Из оваквог одређења даваоца издржавања про-
излази да давалац издржавања може бити свако пословно способно лице, 
физичко или правно. Кад је реч о физичким лицима, пословна способност 
се стиче са пунолетством, што је по нашем праву са навршених 18 година 
живота и траје до смрти, осим уколико одлуком надлежног органа у зако-
ном одређеном поступку, физичко лице не буде потпуно или делимично 
лишено пословне способности. Када је реч о правним лицима, ситуација 
је унеколико другачија, што ћемо видети у наставку текста. 

Спорна питања и ограничења.— Овако одређење даваоца издржа-
вања, оставља отвореним нека питања, која су изазивала или још изази-
вају неслагања како у пракси тако и у правној теорији. Нека од тих питања 
су у овом моменту можда изгубила на значају, али у одсуству прецизног 
законског регулисања ипак остављају простора различитим тумачењима, 
што никако не може бити безначајно посматрано са аспекта правне сигур-
ности. Сва та питања се односе углавном на то да ли одређено лице и под 
којим условима може бити давалац издржавања? Та питања су следећа:
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1) Да ли се уговор о доживотном издржавању може закључити преко 
пуномоћника?

2) Да ли законски заступник пословно неспособног лица може да 
закључи уговор о доживотном издржавању у његово име, као дава-
оца издржавања?

3) Да ли више лица могу да се јаве као даваоци издржавања?
4) Под којим условима правно лице може да буде давалац издржавања?
5) Да ли уговор о доживотном издржавању може да се закључи између 

сродника и лица која имају законску обавезу издржавања?
6) Да ли уговор о доживотном издржавању може бити закључен између 

брачних другова?
У наставку текста покушаћу да обрадим на адекватан начин свако од 

ових питања, да укажем на постојећа становишта о тим питањима са освр-
том на то какву су еволуцију поједина од ових питања доживела у судској 
пракси пре свега наших судова. Такође, посебно ћу се задржати на једном 
законском ограничењу у погледу тога ко може бити давалац издржавања 
код уговора о доживотном издржавању предвиђеном у члану 196. ЗОН. 

1) Да ли се уговор о доживотном издржавању може закључити пре-
ко пуномоћника?— Иако се питање постављено на овај начин односи по 
природи ствари на оба субјекта уговора и то пођеднако како на даваоца из-
државања тако и на примаоца издржавања, то, сматрам, не умањује значај 
овог питања, у контексту тога ко може бити давалац издржавања код уго-
вора о доживотном издржавању. Закон о наслеђивању, ни овај садашњи 
а ни сви претходни, не дају одговор на ово питање. У правној теорији и 
пракси постоје супротстављена становишта. Према једном од њих није 
могуће закључење уговора о доживотном издржавању преко пуномоћни-
ка и тако закључен уговор био би ништав. Тако рецимо др Невенка Субо-
тић-Константиновић у својој докторској тези17 износи став да „...обавезно 
истовремено лично присуство уговорника које претпоставља и провера-
вање њихових идентитета и међусобно упознавање њихових породичних 
и имовинских прилика приликом закључења уговора, несумњиво смањује 
могуће заблуде о њиховим личностима и особинама,... Давалац издржа-
вања, према томе не би могао да закључи уговор преко пуномоћника.”18 
Овакав став неко време заузимали су и судови ондашње Савезне државе.19 

17 Суботић-Константиновић, др Невенка, исто, стр. 46.
18 Сличан став заступа и Коста Месаровић у „Правни положај странака код уговора о 

доживотном издржавању”, Гласник адвокатске коморе АПВ, бр. 12/1963.
19 Погледати: Решење Савезног врховног суда Рев. бр. 475/59 од 17. 10. 1959. године, 

које гласи: „Под појмом уговорника треба подразумјевати само странке које за себе засни-
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Према супротном гледишту закључивање уговора о доживотном издржа-
вању је правно ваљано. У том смислу Љубомир Вукотић истиче следеће: 
„Зашто би се оставила могућност да се преко пуномоћника закључи брак, 
да се да изјава о примању наслеђа и о одрицању од наслеђа (која је нео-
позива) а да се то право искључи код закључења уговора о доживотном 
издржавању.”20 Нешто другачији став али са крајњом консеквенцом у 
основи истом, а то је да није немогуће закључити уговор о доживотном 
издржавању преко пуномоћника заступају и проф. др Оливер Антић и  
др Борислав Благојевић, који кажу да „у начелу овај уговор не може закљу-
чити ни пуномоћник лица које жели да буде давалац издржавања, осим 
уколико при издавању пуномоћја нису испуњени сви елементи форме 
који се траже за овај уговор”21. Дакле, ови аутори дозвољавају могућност
закључења уговора о доживотном издржавању преко пуномоћника уз 
испуњеност елемената форми које се захтевају за уговор приликом изда-
вања пуномоћја. Сличан став заступа и Ђемалудин Мутапчић који каже 
„да се овај уговор може закључити преко пуномоћника уколико је пуномоћ 
састављена у форми која се тражи за уговор о доживотном издржавању”22.

Сматрам да став да се уговор о доживотном издржавању не може 
закључити преко пуномоћника не можемо са успехом бранити из разло-
га што ми се чини да аргументација коју користе заступници овог ста-
новишта није довољно убедљива. Наиме, први аргумент да се приликом 
овере уговора од стране судије уговорне стране упознају у погледу „поро-
дичних и имовинских прилика” не стоји, јер живот нам говори управо су-
протно, а то је да се уговорне стране веома добро познају и пре него што 
приступе закључењу и овери уговора пред судом. Друго, иако законски 
захтев форме овог уговора прописује да судија приликом закључења овог 
уговора мора заинтересоване стране упознати са последицама закључења 
овог уговора (што сматрам уједно и најснажнијим аргументом присталица 

вају правни однос, због чега уговор о доживотном уздржавању, закључен преко пуномоћ-
ника, треба сматрати ништавим. Ништав је уговор о доживотном издржавању закључен 
преко пуномоћника ако пуномоћ није издата под условима форме из члана 122. Закона о 
наслеђивању”, у: мр Миленко Убавић, Уговор о доживотном издржавању са судском прак-
сом Београд, 1999, стр. 75.

Исто: Пресуда Окружног суда у Београду Гж. бр. 1488/82, која гласи: „...Ништав је 
уговор о доживотном издржавању који је закључен између пуномоћника примаоца издржа-
вања и даваоца издржавања.”, више о овоме у мр Миленко Убавић, исто, стр. 76.

20 Вукотић, Љубомир: Закључивање уговора о промету непокретности преко пуно-
моћника, у: Правни живот, бр. 9–10/1993. 

21 Благојевић, др Борислав; Антић, др Оливер: Наследно право, Београд, 1991, стр. 386.
22 Мутапчић, Ђемалудин: Уговор о доживотном издржавању у пракси првих нотара 

у Босни и Херцеговини, Зборник радова Актуелности грађанског и трговачког законодав-
ства и правне праксе, бр. 6, Мостар, 2008, стр. 609.
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становишта да се уговор о доживотном издржавању мора закључити лич-
но), а што имплицира њихово истовремено присуство приликом закљу-
чења уговора, сматрам да би требало дозволити закључење и преко пу-
номоћника, али под строго прописаним условима. Ти услови би били пре 
свега да пуномоћје буде дато у форми која је потребна за закључење уго-
вора о доживотном издржавању23, да тачно и прецизно буде одређен сау-
говорник стране која даје пуномоћје и да буду већ у пуномоћју одређени 
битни елементи уговора о доживотном издржавању на који се конкретно 
пуномоћје односи. На тај начин био би отклоњен недостатак форме, који 
се јавља услед тога што приликом закључења уговора страна која даје пу-
номоћје није присутна и судија не може да је поучи о правним последи-
цама закључења уговора о доживотном издржавању, јер је већ приликом 
овере пуномоћја та форма задовољена, односно судија ће приликом овере 
пуномоћја упозорити страну која издаје пуномоћје на правне последице 
закључења уговора. Ипак, сматрам да би закључивање уговора о дожи-
вотном издржавању преко пуномоћника, иако начелно дозвољено под 
претходно изнесеним условима, требало третирати као изузетак, у одно-
су на правило да се уговор о доживотном издржавања као уговор intuitu 
personae закључује уз истовремено и лично присуство уговорних страна, 
само у случају када заиста постоје нарочито оправдане околности које 
онемогућују једну од уговорних страна (или обе) да приступи закључењу 
овог уговора пред судом. Које ће то околности бити, фактичко је питање 
и суд би требало да их испитује сваки пут приликом овере пуномоћја за 
закључење уговора. 

У прилог овом ставу иде и пракса наших судова у последње две де-
ценије (мада има и супротних примера)24 која дозвољава закључење уго-
вора о доживотном издржавању и преко пуномоћника, било да је давалац 
пуномоћја давалац или прималац издржавања, наравно уз захтев да пуно-
моћје задовољи услов форме које се захтева за уговор о доживотном из-
државању. Тако рецимо „Пуномоћје за закључење уговора о доживотном 
издржавању мора бити у истој форми у којој се закључује и сам уговор о 
доживотном издржавању”25.

23 Форма уговора прописана је чл. 195. ЗОН из 1995. године. 
24 Пресуда Четвртог општинског суда у Београду П. 1714/94 од 16. 12. 1994. год., 

op. cit., мр Миленко Убавић, исто, стр. 76.
25 Врховни суд Србије РЕВ. бр. 931/97 од 25. 03. 1997, према наводима Убавић, мр 

Миленко, исто, стр. 77.
Слично томе: Врховни суд Србије, РЕВ. бр. 4632/96 од 03. 12. 1996, „Закон о 

наслеђивању у делу који се односи на уговор о доживотном издржавању, не искључује 
могућност закључења уговора о доживотном издржавању преко пуномоћника. Како се по 
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Треба напоменути да се претходно обрађено питање више односи на 
сам начин закључења уговора (преко пуномоћника), а не на саму способ-
ност неког лица да закључи уговор о доживотном издржавању. Међутим, с 
обзиром да је реч о лицу које узето in abstracto има могућност да закључи 
уговор о доживотном издржавању, а да се због начина на који то жели да 
уради, in concreto ово питање поставља, и то као потенцијално ограничење 
у погледу личности даваоца (али и примаоца, у зависности ко даје пуно-
моћје) издржавања, мислим да завређује да нађе своје место у овом раду. 

2) Да ли законски заступник пословно неспособног лица може да 
закључи уговор о доживотном издржавању у његово име, као даваоца 
издржавања?— Према општим правилима грађанског права, за закљу-
чење било ког уговора, па и уговора о доживотном издржавању, захтева се 
одређени степен пословне способности, потребан за закључење тог уго-
вора. Конкретно за закључење уговора о доживотном издржавању, захтева 
се постојање потпуне пословне способности за даваоца издржавања. Лице 
које је делимично или потпуно лишено пословне способности (малолет-
но лице или лице неспособно за расуђивање) не би могло бити давалац 
издржавања код уговора о доживотном издржавању26. Ни законски заступ-
ник пословно неспособног лица не може у његово име закључити уговор 
о доживотном издржавању, у којем би се такво лице јавило као давалац 
издржавања.27 Ово је зато што је „природа обавезе које се уговором намећу 
даваоцу издржавања, да је то лична обавеза коју је давалац дужан да трај-
но испуњава, а да се не ради о располагањима имовином, старалац мало-
летног или пословно неспособног лица не би могао да закључи уговор о 
доживотном издржавању за свог штићеника као даваоца издржавања, те се 
тако и ове категорије субјеката не могу појавити у својству даваоца”28. 

3) Да ли више лица могу да се јаве као даваоци издржавања?— У 
правној теорији, али што је још важније у пракси наших судова нема спора 
о томе да се на страни даваоца издржавања могу наћи два или више лица 
(исти став је и по питању више лица на страни примаоца издржавања). 
У том случају таква лица одговарају солидарно за обавезу издржавања 

правилу сви правни послови могу закључивати преко пуномоћника, онда то важи и за уго-
вор о доживотном издржавању, уз услов да пуномоћје буде издато у оној форми која важи и 
за сам уговор (члан 90. ЗОО)”, у Избор судске праксе, Београд, бр. 4/2006.

26 Супротно: Убавић, мр Миленко, исто, стр. 19–20. Исти став заузима и Мутапчић, 
Ђемалудин, исто, стр. 613–614.

27 Када је реч о примаоцу издржавања ова могућност није искључена и начелно је 
дозвољена уз одобрење органа старатељства, у складу са Законом о браку и породици. 

28 Суботић-Константиновић, др Невенка, исто, стр. 46.
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примаоцу, јер је предмет њихове обавезе недељив29, наравно уколико шта 
друго није уговорено у погледу обавезе сваког од њих понаособ. Соли-
дарност на страни даваоца издржавања може настати на два начина: прво, 
када се више лица истовремено обавежу као даваоци издржавања већ 
приликом закључења уговора и друго, када наследници умрлог даваоца 
издржавања наставе уговорни однос са примаоцем. Дакле, у овом другом 
случају у почетку је постојао само један давалац издржавања да би након 
његове смрти, дошло до појаве више лица на страни даваоца издржавања. 
У првом случају најчешће се као даваоци издржавања јављају брачни 
другови. Међутим, „ако уговор закључи само један од њих, онда у пракси 
настају тешкоће око утврђивања коме припада примаочева имовина...”30 
Сматрам да је најбоље решење за ову ситуацију поставити питање да ли 
је супружник давалац издржавања, издржавање давао из сопствене или из 
заједничке имовине? Уколико је издржавање пружао из сопствене имови-
не, онда имовина примаоца издржавања има да припадне њему и обрну-
то.31  Супротан став да се тако стечена имовина у сваком случају урачу-
нава у заједничку имовину брачних другова заступа део судске праксе.32 
Још један проблем који се јавља у овој ситуацији је питање да ли један 
супружник може да закључи уговор о доживотном издржавању којим се 
уговара заједница живота. Такав уговор би „због самог циља брака (зајед-
нице живота брачних другова) – био непуноважан”33. Да би овај уговор 
био пуноважан потребна је сагласност или боље рећи учешће и другог 
брачног друга, и то као једне уговорне стране – даваоца издржавања. 

Да се вратим сада на другу ситуацију у којој постоји солидарност на 
страни даваоца издржавања – када наследници умрлог даваоца преузму 
да дају издржавање примаоцу издржавања. Овај случај регулисан је За-

29 Видети, чл. 435. Закона о облигационим односима.
30 Антић, др Оливер; Балиновац, Зоран: Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 

1996. год., стр. 507–508.
31 Тако Драшкић, Марија: Породично право и право детета, Београд, 2009, стр. 364, 

каже: „...супружници су слободни да закључују све правне послове који се тичу њихових 
посебних имовина... али и све оне уговоре који се односе на режим заједничке имовине.” 

Одлука Врховног суда Југославије број ГЗЗ. 72/53, „Ако је брачни друг учествовао 
својим радом у извршавању уговора о доживотном издржавању закљученом између другог 
брачног друга и трећих лица, има му се признати на делу имовине издржаваног лица право 
као на заједничку тековину”, према наводима Убавић, мр Миленко, исто, стр. 114.

32 Врховни суд Србије РЕВ. бр. 87/79, „Имовина стечена на основу уговора о дожи-
вотном издржавању сматра се заједничком имовином брачних другова, иако је један брачни 
друг закључио тај уговор”, према наводима Убавић, мр Миленко, исто, стр. 114.

Видети још: Одлука окружног суда у Крагујевцу ГЖ. бр. 1778/92 од 11. 01. 1993. 
године. 

33 Благојевић, др Борислав; Антић, др Оливер: исто, стр. 386–387.
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коном о наслеђивању у члану 204. Овај члан педвиђа да обавеза даваоца 
прелази на његовог брачног друга и потомке који су позвани на наслеђе, 
ако они на то пристану. На овај начин „...прималац се обезбеђује од не-
пријатне ситуације која за њега може да настане, ако давалац умре пре 
њега...”34 Оно што ЗОН није регулисао јесте у којој форми се врши преу-
зимање обавезе издржавања од стране наследника даваоца. „Тај недоста-
так примаоца издржавања, често доводи у један врло несигуран положај, 
нарочито када има више таквих сукцесора, па једни хоће, а други неће 
настављање уговора, или пак, сви хоће, али нико да у том правцу нешто 
тактички предузима.”35 Да ли у форми анекса уговора (што је најчешћи 
случај у пракси) или је можда у форми оставинског решења иза покој-
ног даваоца издржавања? Да ли преко, односно у поступку пред неким 
државним органом (судом) или у приватној режији – самоиницијативно 
(како се то сада и ради). Сматрам да би ово питање требало предвидети у 
будућој кодификацији грађанског права у нас из разлога што би се на тај 
начин убрзао и учинио сигурнијим поступак преузимања обавезе издржа-
вања од стране наследника даваоца, на тај начин што би суд био у обавези 
да чим сазна за смрт даваоца издржавања (или у неком краћем року) по-
зове заинтересоване стране (и потенцијалне даваоце и примаоца) да дају 
изјаву, да ли желе да наставе уговорни однос заснован уговором о дожи-
вотном издржавању и ако то желе да се преузимање изврши у форми ане-
кса уговора уз испуњење захтева форме који се иначе захтевају за уговор 
о доживотном издржавању. На овај начин би у потпуности био задовољен 
и интерес примаоца издржавања, али и интерес правне сигурности. 

4) Под којим условима правно лице може да буде давалац издржа-
вања?— У начелу Закон дозвољава сваком правном лицу да буде давалац 
издржавања код уговора о доживотном издржавању. Међутим, правна на-
ука и пракса извршили су једно прецизирање у том смислу, које се и ина-
че намеће по логици ствари. Наиме, по овоме правно лице може да буде 
давалац издржавања само уколико једна оваква обавеза (пружање дожи-
вотног издржавања) није у супротности са његовим статутом. „Правно 
лице као давалац издржавања може бити нека специјализована установа 
или завод, као и свако друго правно лице које је по својој делатности и 
структури у могућности да пружи доживотно издржавање.”36 Тако реци-
мо, као давалац издржавања би се могла јавити следећа правна лица: цен-

34 Суботић-Константиновић, др Невенка, исто, стр. 47.
35 Пауновић, Станиша: Уговор о доживотном издржавању, Избор судске праксе, Бе-

оград, бр. 4/2006, стр. 24.
36 Суботић-Константиновић, др Невенка: исто, стр. 45.
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три за социјални рад, домови за стара лица, домови здравља, амбуланте, 
болнице, разне агенције специјализоване за давање доживотног издржа-
вања, као и сва друга правна лица која су материјално и технички оспо-
собљена за пружање једне комплексне обавезе као што је давање издржа-
вања. Дакле, правна лица која имају статутом одређен делокруг рада који 
је неспојив са обавезом пружања издржавања не би могла да се јаве као 
давалац издржавања код уговора о доживотном издржавању.37 

Закон о наслеђивању из 1995. год. предвиђа један посебан случај 
ништавости уговора о доживотном издржавању, који у ствари уводи једно 
битно ограничење у погледу круга лица која могу да закључе уговор о 
доживотном издржавању у својству даваоца издржавања, а које се пођед-
нако односи и на правна и на физичка лица, те ћу га због повезаности са 
правним лицима обрадити на овом месту. Члан 196. Закона каже следеће: 
„Ништав је уговор у коме је давалац издржавања физичко или правно 
лице које се у оквиру свог занимања, односно делатности стара о примао-
цу издржавања (медицинско особље, болнице, различите агенције и слич-
но) ако претходно за уговор није добијена сагласност надлежног органа 
старатељства.” Ово ограничење је уведено због честих злоупотреба које 
су се дешавале у пракси, посебно у периоду велике економске кризе и хи-
перинфлације са почетка деведесетих година прошлог века38. Тада су, на-
име, бројна стара лица без текућих примања (и без сродника који су има-
ли могућности да их издржавају) али са вредном непокретном имовином, 
била у одређеном смислу принуђена на закључење уговора о доживотном 
издржавању, а такве ситуације су коришћене за разне махинације39. Вођен 
оваквом праксом, наш законодавац је, мислим више него оправдано, увео 
ову врсту ограничења које се односи на она правна и физичка лица која 
се старају о примаоцу издржавања у виду занимања односно делатности. 

37 Исти став заступају: Антић, др Оливер; Балиновац, Зоран: исто, стр. 507, „Давање 
издржавања правних лица не сме бити у супротности са њиховом делатношћу.”

38 И иначе су медицинско особље и особље у установама које се старају о старим 
лицима, као и саме те установе као правна лица, тзв. „ризична група” када је реч о овој вр-
сти злоупотребе, јер су у непосредној могућности да искористе или боље рећи злоупотребе 
ситуацију у којој се лица о којима се старају налазе. 

„Тако је уочено да, у случајевима када у болницу или сличну установу ... доспе ста-
ро и изнемогло лице, које нема ближих сродника, ... медицинско и друго особље га брзо 
„убеди” о „нужности” закључења уговора о доживотном издржавању и то управо са њима. 
Антић, др Оливер: Наследно право, Београд, 2010, стр. 356.

39 Тако је рецимо у Београду у једним дневним новинама излазио оглас агенције 
„БДБ АГЕНТ” која нуди доживотно издржавање које подразумева „давање месечних изно-
са – апанаже, помоћ у кући, периодичне набавке, обезбеђење лекарске и друге неге, као и 
све остало што уговорне стране уговором прецизирају” у „замену за власништво стана или 
неке друге непокретности”.  Убавић, мр Миленко: исто, стр. 42–43.
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Тако, да би поменута лица (правна или физичка) закључила уговор о до-
животном издржавању, са лицем о којем се иначе старају, морају да до-
бију дозволу надлежног органа старатељства, које дозволу даје у форми 
решења, а против којег је дозвољена посебна жалба надлежном минист-
раству. Судија пред којег су странке дошле ради овере уговора о доживот-
ном издржавању, не може извршити оверу истог у недостатку ове дозво-
ле органа старатељства, у супротном такав уговор би био ништав. Тако 
је у једном случају поништен уговор о доживотном издржавању који је 
закључила медицинска сестра са својим пацијентом.40 Овде треба истаћи 
да се ово ограничење односи искључиво на конкретно лице (правно или 
физичко) које се у конкретном случају стара о примаоцу издржавања, а не 
на припаднике једне професије као такве (медицинске пре свега) или на 
одређену категорију правних лица (здравствених и медицинских устано-
ва), јер би то било дискриминаторски, а самим тим и у нескладу са Уста-
вом Републике Србије из 2006. године. 

5) Да ли уговор о доживотном издржавању може да се закључи из-
међу сродника и лица која имају законску обавезу издржавања?— Ово пи-
тање се поставља пре свега због обавезе законског издржавања која може 
постојати између даваоца и примаоца издржавања, те односа те обавезе 
према обавези која настаје самим уговором о доживотном издржавању. У 
том случају може се поставити питање оправданости уговарања обавезе 
доживотног издржавања када таква обавеза већ постоји по самом закону. 
Ово питање се не поставља као спорно када је реч о закључењу уговора 
између сродника, међу којима не постоји законска обавеза издржавања. У 
том случају чињеница сродства није „ни привилегујући ни отежавајући 
чинилац при закључењу уговора,”41 те се у том случају као давалац из-
државања несметано може јавити сродник примаоца који нема законску 
обавезу издржавања према њему. Ово мишљење је углавном неспорно 
како у правној науци тако и у пракси.42 Исти став има и др Невенка Субо-
тић-Константиновић која у својој докторској дисертацији каже, „Родбин-
ски однос између примаоца и даваоца издржавања нема утицај на могућ-
ност закључења уговора о доживотном издржавању према становишту 
која заузимају савремена законодавства.”43 Такође, у пракси наших судова 

40 Видети: Пресуда Окружног суда у Зрењанину, Гж. 1435/2000 од 28. 11. 2000. годи-
не, у Антић, др Оливер: Наследно право, исто, стр. 356.

41 Антић, др Оливер; Балиновац, Зоран: исто, стр. 507.
42 „Сроднички односи између даваоца и примаоца издржавања,… нису од утицаја 

на закључивање овог уговора према нашем праву.” Суботић-Константиновић, др Невенка: 
исто, стр. 43.

43 Суботић-Константиновић, др Невенка: исто, стр. 39.
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није била спорна могућност закључења уговора о доживотном издржа-
вању у којима се као давалац издржавања појављује лице које има закон-
ску обавезу издржавања према примаоцу издржавања.44 Иако се у овом 
случају оправдано може поставити питање односа такве обавезе према 
обавези која постоји по Закону. Исто као што је то питање постављено 
код уговора о доживотном издржавању који између себе закључују брач-
них другови, између којих такође постоји обавеза законског издржавања. 
Дакле, интересна ситуација је иста као и у случају када се као давалац 
издржавања појављује неко лице (по правилу наследник примаоца) које 
има законску обавезу издржавања према примаоцу (а није његов брачни 
друг), само се у првом случају (у случају брачних другова као страна уго-
ворница) то питање појавило као спорно како у науци, тако и у пракси, 
док у овом другом случају углавном није било неслагања око тога да се 
као давалац издржавања може јавити лице које има обавезу издржавања 
према примаоцу на основу закона (а није његов брачни друг). Разлог за 
ово, чини ми се неоправдано, разликовање две битно исте ситуације, тре-
ба потражити у неким историјским условима али и моралним схватањима 
друштва. Наиме, историјски посматрано уговор о доживотном издржа-
вању је и настао тако што је углавном закључиван између родитеља (као 
примаоца) и њихове деце или блиских сродника (као даваоца), из разло-
га које сам претходно већ навео на одговарајућем месту, односно између 
лица између којих по савременом праву постоји законска обавеза издржа-
вања. Штавише, „у неким прописима... било је дозвољено закључивање 
уговора о доживотном издржавању само међу сродницима”45. Тако да се у 
неку руку чини логичним зашто се то питање није јавило као спорно када 
је реч о овим лицима. С друге стране, када је реч о брачним друговима 
ово питање се не само јавило као спорно, него је у пракси наших судова 
довело до дијаметрално супротних одлука, а разлоге за овако супротну 

44 „Није неваљан уговор о доживотном издржавању закључен између дијетета као 
даваоца и родитеља као примаоца издржавања.” (Врховни суд Босне и Херцеговине ГЖ. 
1712/67 од 04. 02. 1969. год. ). 

„Уговор о доживотном издржавању, закључен између родитеља, као прималаца из-
државања и њихове деце, као давалаца издржавања, не представља уговор којим се распо-
лаже будућим наследством, већ обострано теретан уговор и он је пуноважан уколико испу-
њава услове предвиђене чланом 117. Закона о наслеђивању.” (Врховни суд Србије РЕВ. бр. 
1390/82).

„Законска обавеза издржавања између страна уговорница код уговора о доживотном 
издржавању није сметња за закључење таквог уговора...” (Врховни суд Србије ГЗЗ. бр. 
221/88), све према наводима Убавић, мр Миленко, исто, стр. 61–63.

45 Према наводима Суботић-Константиновић, др Невенка: исто, стр. 39.
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праксу судова као и теоријске аргументе који су је оправдали (или довели 
до ње) изложићу већ у следећем одељку. 

Када је реч о лицима између којих постоји законска обавеза издр-
жавања, треба напоменути да овакав став (претходно изложен) може да 
доведе до значајних злоупотреба. Наиме, проблем се јавља када постоји 
више лица која су истовремено дужна (на основу закона) да издржавају 
примаоца (најчешће је реч о наследницима), а он закључи уговор о дожи-
вотном издржавања само са једним од њих. Тада „треба обратити пажњу 
да уговор о доживотном издржавању није симулован и да у себи не крије 
какав други правни посао (рецимо уговор о поклону)”46. Где је ту злоупо-
треба? Пошто је уговор о доживотном издржавању теретан уговор, inter 
vivos, то имовина обухваћена уговором не улази у заоставштину примао-
ца издржавања. На тај начин се остали наследници, посредно, искључују 
из наслеђа47. Оваква врста злоупотребе правних дејстава уговора о дожи-
вотном издржавању није непозната код нас48, те је услед тога у Нацрту 
Закона о наслеђивању Републике Србије из 1995. године било предвиђено 
да је „Ништав уговор о доживотном наслеђивању у коме се као давалац 
издржавања јавља лице које је по закону дужно издржавати примаоца, ако 
пре закључења уговора нису саслушани остали који имају законску оба-
везу издржавања”. Ова одредба није нашла своје место у коначној редак-
цији Закона из разлога што се сматрало да је у пракси тешко остварљи-
ва. Сматрам, да је на овај начин неоправдано преваљен терет испитивања 
постојања злоупотребе права на праксу, јер судији сада остаје да у сваком 
конкретном случају, приликом закључења уговора о доживотном издржа-
вању, у ситуацијама када постоји више лица која имају законску обаве-
зе издржавања, испитује све релевантне околности које могу евентуално 
указивати на постојање злоупотребе у конкретном случају, што не само 
да није једноставно, већ се тешко може и очекивати од суда, имајући у 
виду да је ипак реч о уговору intuitu personae и да се у конкретној си-
туацији тиче породичних и личних односа уговорних страна, што ће као 
крајњу консеквенцу имати повећање спорова о ништавости уговора о до-

46 Антић, др Оливер; Балиновац, Зоран: исто, стр. 507.
47 „Уговор о доживотном издржавању као теретни правни посао не може се побијати 

због повреде нужног дијела.” Врховни суд Хрватске РЕВ. бр. 1833/84, Убавић, мр Милен-
ко: исто, стр. 22.

48 „Ако уговорници нису ишли за тим да сауговарач означен као давалац издржавања 
стварно даје издржавање уговарачу означеном као издржавано лице и да овај други ствар-
но прима издржавање иако таква потреба код овог другог није ни постојала, већ се овим 
уговором хтело само да се законски наследници издржаваног лица изиграју у својим пра-
вима...” Врховни суд Србије ГЖ. бр. 2907/69 према наводима Убавић, мр Миленко: исто, 
стр. 45.
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животном издржавању. Због тога, поменута одредба из Нацрта ЗОН није, 
по мени, била сувишна, или ако је већ процењено да би у пракси изазвала 
тешкоће, требало је онда на неки други начин регулисати ову ситуацију и 
тиме спречити саму могућност злоупотребе. Као једно од потенцијалних 
решења нека послужи пример из швајцарског права којим је предвиђено 
да се у таквим ситуацијама (када постоји више лица која имају законску 
обавезу издржавања према примаоцу) уговор о доживотном издржавању 
има сматрати као уговор о наслеђу, чиме је несумњиво заштићен нужни 
део наследника примаоца издржавања49. На трагу овог решења је пракса 
наших судова у случају да уговор о доживотном издржавању не испуњава 
услове законом прописане форме за пуноважност уговора, када се при-
меном правила Закона о облигационим односима о конверзији уговора50, 
уговор о доживотном издржавању сматра уговором о поклону, чиме се 
такође штити нужни део нужних наследника. Међутим, то је само за си-
туације када уговор о доживотном издржавању не испуњава све захтеве 
форме (уз наравно неопходну испуњеност других услова за конверзију), 
чиме није решен проблем злоупотребе који се јавља када постоји више 
лица са законском обавезом издржавања, а прималац закључи уговор о 
доживотном издржавању само са једним од њих. 

6) Да ли уговор о доживотном издржавању може бити закључен 
између брачних другова?− Као најспорније од свих до сада постављених 
питања, нарочито у правној теорији, јавља се управо питање да ли супру-
жници могу међусобно закључити уговор о доживотном издржавању. Ово 
пре свега имајући у виду саму природу брака, постојање законске обаве-
зе издржавања између брачних другова, посебан имовински режим бра-
ка, као и нарочиту могућност злоупотребе овог уговора. Тако се у прав-
ној теорији јављају два супротстављена становишта, прво, које каже да 
је недопустиво закључење овог уговора између супружника и то из више 
разлога, и друго, по којем је закључење овог уговора између супружника 
дозвољено. Заступници првог становишта истичу да је уговор о доживот-
ном издржавању недопуштен јер „Закон о наслеђивању га не предвиђа; 
супружници су дужни, по закону, да се издржавају; ремети се имовински 
режим брачних другова који је императивно регулисан и зато што би та-
кав уговор имао карактер уговора о наслеђивању.”51 Исти став заступа и 
наш еминентни теоретичар проф. др Андрија Гамс, који каже: „уговор о 
доживотном издржавању између брачних другова је недозвољен и ништав 

49 Видети чл. 521. став 2. швајцарског закона о облигацијама.
50 Видети чл. 106. Закона о облигационим односима.
51 Визнер, Борис: Грађанско право у теорији и пракси, II књига, Осијек, 1967, стр. 125.
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јер су брачни другови дужни да се издржавају и помажу под одређеним 
условима и околностима, а и зато што алеаторни карактер уговора о до-
животном издржавању може створити нездраве односе између брачних 
другова”.52 Бројни су аутори који су заступали и заступају овакво стано-
виште53, што је несумњиво у једном тренутку имало и снажан утицај на 
праксу наших судова54. 

Супротно становиште, које се јавља нешто касније, каже да не 
постоје никакве сметње за закључење уговора о доживотном издржавању 
између брачних другова, јер уговор о доживотном издржавању „није у ко-
лизији са законском обавезом издржавања”55, нити је противан закону, а 
није ни супротан природи брака. Те да брачни другови могу закључива-
ти уговор о доживотном издржавању, исто као и све друге уговоре који 
нису противни принудним прописима. (То мишљење заступају В. Бакић, 
Р. Суџум, Б. Благојевић, О. Антић и други аутори.) 

Анализом ставова и аргумената једне и друге стране закључио сам 
да су три питања кључна за питање дозвољености или недозвољености 
закључења овог уговора између брачних другова. Прво је питање коли-
зије обавезе издржавања настале уговором о доживотном издржавању и 
законске обавезе издржавања између брачних партнера. Сматрам да из-
међу ове две обавезе не постоји колизија из разлога што да би један од 
супружника стекао право на издржавање од другог супружника, по осно-
ву закона, он мора бити без средстава за живот56, што у случају угова-
рања доживотног издржавања није случај јер он управо поседује имовину 
(у супротном не би могло бити ни уговора о доживотном издржавању), 
те према томе „не постоји законска обавеза другог брачног друга да га 
издржава”57. Поред тога, обавеза издржавања која се уговара садржин-
ски може бити умногоме различита и превазилазити обавезу издржавања 
која постоји на основу закона. Такође, трајање ове две обавезе издржа-

52 Гамс, др Андрија: Брачно и породично имовинско право, Београд, 1966, стр. 80.
53 Тако Суботић-Константиновић, др Невенка, истиче: „да је закључење уговора о 

доживотном издржавању између брачних другова недопуштено због постојања законске 
обавезе издржавања”, у: „Уговор о доживотном издржавању” – докторска дисертација, Бе-
оград, 1968, стр. 42–43.

Исто мишљење има и др Марко Младеновић, опширније видети у: Младеновић, др 
Марко; Панов, др Слободан: Породично право, Београд, 2003, стр. 204.

54 „Уговор о доживотном издржавању закључен између брачних другова противан је 
суштини брака и као такав недопуштен.” одлука Врховног суда Србије Гж. 92/64, наведено 
према Суџум, др Рајко: Имовински односи брачних другова, Београд, 1982, стр. 307.

55 Драшкић, др Марија: Породично право и право детета, Београд, 2009, стр. 366.
56 Видети чл. 151. Породичног закона Републике Србије.
57 Драшкић, др Марија, исто, стр. 366.
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вања је различито, јер законска обавеза издржавања постоји само до-
тле док постоје разлози због којих је и настала. Дакле, очигледно је да 
између ове две обавезе издржавања нема колизије, јер оне се разликују 
како у условима настанка, тако и у садржини али и у трајању. Исто ста-
новиште заступа и проф. др Радоје Кораћ који истиче: „Треба прихватити 
мишљење према коме је дозвољено закључење овог уговора између брач-
них другова, то што се као давалац и прималац издржавања јављају брач-
ни другови не дира у законом предвиђену обавезу издржавања између 
њих. Уговорна обавеза постоји поред законске јер се уговором располаже 
посебном имовином у већем обиму него кад је у питању издржавање на 
основу закона.”58 Сличног мишљења је и проф. др Оливер Антић: „Угово-
ром о доживотном издржавању нити се дерогирају, нити се изигравају за-
конске одредбе о међусобном издржавању брачних другова, напротив.”59 
Супротно мишљење заступа др Марко Младеновић: „Од два основа јачи 
је законски, а он је обавезан и принудан.”60 Такође ваља напоменути да 
у теорији никада није било спорно да уговор о доживотном издржавању 
могу да закључе родитељи са својом децом као даваоцима издржавања, 
иако између њих такође постоји обавеза законског издржавања, те би у 
том смислу посматрано било неправично ускратити брачним друговима 
могућност закључења овог уговора.

Друго је питање противности закону закључења уговора о дожи-
вотном издржавању између брачних другова. Када је реч о овом питању 
треба прво поћи од општег правила по којем брачни другови могу међу 
собом склапати разне именоване и неименоване имовинске уговоре, под 
условом да они нису противни закону. Како уговор о доживотном из-
државању узето in apstracto засигурно није противан закону, морао би 
in concreto (дакле у случају закључења између брачних другова) бити 
забрањен. Међутим нити једним законским прописом, ни важећим а ни 
неким ранијим, код нас никада није било одређено да брачни другови не 
могу међу собом склапати уговоре о доживотном издржавању. „Према 
томе може се поуздано закључити да није противан закону уговор о до-
животном издржавању закључен међу брачним друговима.”61 Чињеница 
да није изричито прописан ЗОН није довољна да се сматра забрањеним 
(супротно мишљење Коста Месаровић, видети у „Закључење уговора  
о доживотном издржавању између брачних другова”, Гласник АК АПВ, 

58 Јањић-Комар, др Марина; Кораћ, Радоје; Поњавић, Зоран: Породично право, Бео-
град, 1996, стр. 374.

59 Антић, др Оливер; Благојевић, др Борислав: исто, стр. 387.
60 Младеновић, др Марко; Панов, др Слободан: исто, стр. 204.
61 Антић, др Оливер: исто, стр. 354.
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бр. 4/64), јер понављам да би се сматрао забрањеним морао би као такав 
бити изричито предвиђен законом, а то није случај. Не само то, већ треба 
рећи и да је за време постојања СФРЈ, Законом о наслеђивању СР БиХ чл. 
120. ст. 5. било изричито предвиђено да брачни другови могу закључива-
ти уговор о доживотном издржавању. 

На крају, треће питање је питање да ли је овај уговор противан 
природи брака. С обзиром да је уговор о доживотном издржавању уго-
вор intuitu personae, односно да је реч о правном послу код којег се има у 
виду нарочито поверење између страна уговорница, нема разлога сматра-
ти га противним природи брака јер управо у браку постоји такво нарочи-
то поверење између брачних другова. Стога би било нелогично једном од 
брачних другова забранити склапање правног посла intuitu personae (ка-
кав јесте уговор о доживотном издржавању) са особом у коју, по правилу, 
има највише поверења. Због тога сматрам да се не може са успехом бра-
нити став појединих аутора да уговор о доживотном издржавању „може 
створити нездраве односе између брачних другова”62, или да „постојање 
овог уговора значи правну и моралну деградацију брака и крије у себи 
побуде и мотиве који су противни моралним основама брака”63. 

Дакле, имајући у виду да уговор о доживотном издржавању закљу-
чен између брачних другова није противан закону, да није у колизији са 
законском обавезом издржавања као и да није супротан природи брака, 
не би се смео сматрати недозвољеним у нашем праву. Овакав став, после 
краћег колебања изазваног законским нерегулисањем и теоријским шаре-
нилом, заузела је и наша судска пракса.64

62 Гамс, др Андрија: исто, стр. 80.
63 Младеновић, др Милан; Панов, др Слободан: исто, стр. 204.
64 „Ни одредбама ОЗБ, ни одредбама републичких закона о имовинским односи-

ма брачних другова, ни одредбама закона о наслеђивању, а ни одредбама других закона 
и правних правила садржаних у ранијим законима који би се, позивом на чл. 4. Закона о 
неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске 
окупације, могли применити на конкретни случај, није одређено да брачни другови не могу 
међу собом склапати уговоре о доживотном издржавању... Право и дужност брачних дру-
гова да се узајамно помажу (чл. 4. ОЗБ) и право брачног друга на издржавање (чл. 11. ОЗБ) 
под условима које закон одређује, као лична права и дужности условљена су могућностима 
брачног друга да помаже, односно издржава другог брачног друга, и то у првом реду мате-
ријалним могућностима и могућностима друге врсте помагања, као што је помоћ и нега у 
болести, супружанска пажња у свакидашњем животу, помоћ у нези и одгоју деце, помоћ у 
саветима и сл. Таква права и дужности брачних другова не искључују могућност да супру-
зи закључе и уговор о доживотном издржавању кад је то у њиховом интересу и кад је то 
израз њихове праве вољем јер таква уговорна обавеза по сили уговора превазилази меру 
обавезе међусобног помагања брачних другова.” Видети пресуду Врховног суда Југосла-
вије Гж. бр. 3/68 од 8. марта 1968. године, Збирка судских одлука, Београд, 1968, књига 13, 
свеска 1. одлука бр. 23, према наводима Драшкић, др Марија: исто, стр. 367.
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V.  ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ  
УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Своју вишевековну традицију уговор о доживотном издржавању сва-
како дугује правним дејствима које производи. Правна дејства овог угово-
ра су се показала, како некада тако и сада, као одговарајућа за задовољење 
одређених оправданих интереса уговорних страна. Наравно ти интереси 
нису исти у савременом и модерном друштву као што су били некада, пре 
једног, два или више векова. Они су умногоме различити, али управо у 
томе се види способност овог уговора за задовољење најразличитијих ин-
тереса у зависности од потреба времена. Интереси о којима говорим су 
променљиви и зависе пре свега од друштвено-економских услова живота. 
Који су то интереси били некада, изложио сам раније, а на овом месту 
покушаћу да објасним савремене друштвене услове којима уговор о до-
животном издржавању дугује своју „популарност” и егзистенцију. 

Закључењем овог уговора уговорне стране (давалац и прималац из-
државања) пред собом имају одређене циљеве – прецизније речено инте-
ресе које желе извршењем овог уговора да задовоље. За разлику од већи-
не других облигационих уговора, код уговора о доживотном издржавању 
задовољење ових интереса односно потреба није тренутно већ је одло-
жено за одређено време. То време може бити некада и веома дуго, по не-
колико година или десетина година. У томе се огледа алеаторност овог 
уговора, јер уговорне стране (пре свега давалац издржавања) у тренутку 
закључења уговора још не зна колика ће његова обавеза бити65. Међутим 
и поред ризика који носи потенцијална могућност вишегодишњег (или 
чак вишедеценијског) трајања овог уговора, то није одвраћајући фактор 
који пресудно утиче на мотиве даваоца издржавања. Наиме, давалац издр-
жавања у овом уговору види могућност да дође до својине над одређеним 
стварима примаоца издржавања, по правилу непокретностима. Вредност 

Исто: „Закључивање уговора о доживотном издржавању између брачних другова 
није законом забрањено и не противи се начелу социјалистичког морала и када се обавеза 
даваоца издржавања идентичне с његовим законским обавезама брачног издржавања,” ви-
дети пресуду Врховног суда Војводине РЕВ. бр. 3/88, према наводима Убавић, мр Милен-
ко: исто, стр. 62.

65 Станковић, др Обрен, Правни послови, у Станковић, др Обрен, Водинелић, др Вла-
димир, Увод у грађанско право, Београд, 1996, стр. 167, „Алеаторни уговори (уговори на 
срећу) одликују се тиме што се у време њиховог закључења не зна ко ће бити поверилац а 
ко дужник (као код уговора о опклади) или се не зна какав ће бити крајњи однос узајамних 
давања странака (то ће се знати касније), какви су нпр. уговори о доживотном издржавању 
(где се не зна колико ће дуго живети прималац издржавања и колико ће трајати обавеза 
издржавања).”
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те имовине није занемарљива, и заиста су ретки случајеви у којима укуп-
на вредност чинидбе даваоца издржавања надилази вредност те имовине. 
То је основни мотив даваоца издржавања. Дакле имовински аспект овог 
уговора у савременим друштвеним условима претеже, бар када је реч о 
даваоцу издржавања, над његовим личним аспектом, иако је и данас уго-
вор о доживотном издржавању задржао карактер уговора intuitu persone. 
Наравно, не треба занемарити моралну и хуману компоненту на страни 
даваоца издржавања, посебно у случајевима када он своју обавезу пру-
жања издржавања извршава савесно и пожртвовано, трудећи се да на 
различите начине помогне примаоцу издржавања у старости и болести, 
олакшавајући му тако живљење у том последњем периоду живота. 

Давалац издржавања је обезбеђен закључењем овог уговора у том 
смислу, да имовина која је предмет овог уговора не улази у заоставштину 
примаоца издржавања, па чак ни његови нужни наследници не могу да се 
намире из ње. Овакво своје дејство овај уговор дугује чињеници да је реч 
о двострано обавезном и теретном уговору.66 Управо ово дејство отвара 
могућности за разне злоупотребе увог уговора, пре свега за посредно ис-
кључење из наследства појединих сродника, што је особито у руралним 
пределима честа појава. 

Мотиви примаоца издржавања су, са друге стране посве различити 
од мотива даваоца издржавања. Наиме, у савременом друштву, у друштву 
када су велике породице које се састоје од више генерација и у којима 
постоји поштовање и нега најстаријух чланова, само занемарљиви изузеци 
и реликти прошлости, поставља се озбиљно друшвено питање старања о 
лицима која више нису способна за рад. Идеална би била ситуација у којој 
је држава односно друштво то које има све предуслове, на првом месту ма-
теријалне, да кроз своје институције може у потпуности да обезбеди адек-
ватну негу за стара, болесна и лица која нису у могућности да се у одмаклој 
животној доби на адекватан начин брину о себи и имовини коју поседују. 
Међутим, као што је добро познато, таква ситуација добрим делом, посеб-
но посматрајући из перспективе у којој се ми сада налазимо (друштво у 
транзицији, са пропалим пензијским фондовима, ниском стопом раста, у 
којем и за рад способна лица „једва састављају крај са крајем”) делује уто-
пијски. У таквим друштвеним, економским и породичним условима стара, 
изнемогла и за рад неспособна лица своју егзистенцију у старости обез-
беђују закључивањем уговора о доживотном издржавању. 

66 О правној природи уговора о доживотном издржавању више у: Сворцан, др Слобо-
дан: Раскид уговора о доживотном издржавању, Београд, 1987, Глава II.
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PROVIDER OF SUPPORT  
IN LIFELONG SUPPORT CONTRACTS

Nenad Grujic

S u m m a r y

In this paper the author analyzes the existing legal solutions related to the limitations 
for entering into the lifelong support contract, looking from the perspective of the provider 
of support. In addition to the introduction, in which the author presents the reasons for such 
an analysis, the author makes us familiar with the topic by presenting a brief historic and 
comparative review of this issue.

Further the author poses the disputable questions, points out to their evolution in our 
region and at the same time is trying to give answers to those questions, pointing out at the 
same time to the theoretical opinions related to each of them, and supporting it with the ex-
amples from the extended case law of this region.

In the conclusion, the author points out to the general rule but also to exceptions from 
the general rules related to the remaining limitations for entering into the lifelong support 
contract examined in relation to the current solutions in the legislation of the Republic of 
Serbia. 

Keywords: lifelong support contract, provider of support, support beneficiary, rela-
tives, spouses, legal duty of support


