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П Р Е С У Д А 

 
ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија туженог, изјављена против пресуде Окружног суда у 

Зајечару Гж. бр. 2615/08 од 23.1.2009. године.  

О б р а з л о ж е њ е  

Пресудом Општинског суда у Зајечару П. 316/2008 од 5.9.2008. године ставом првим изреке 

усвојен је тужбени захтев тужиоца и раскинут уговор о доживотном издржавању закључен 

између тужиоца и његове сада покојне супруге као прималаца издржавања и туженог као 

даваоца издржавања, оверен код Општинског суда у Зајечару 11.10.2002. године под Р2. 

439/2002. Ставом другим изреке тужени је обавезан да тужиоцу накнади трошкове 

парничног поступка у износу од 17.600,00 динара.  

Пресудом Окружног суда у Зајечару Гж. 2615/08 од 23.1.2009. године одбијена је као 

неоснована жалба туженог и потврђена првостепена пресуда у ставу првом изреке, а у ставу 

другом изреке пресуда је преиначена и тужени обавезан да тужиоцу на име накнаде 

трошкова парничног поступка исплати износ од 49.700,00 динара.  

Против другостепене пресуде тужени је благовремено преко пуномоћника изјавио ревизију 

због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.  

Врховни суд је испитао побијану пресуду у смислу члана 399. ЗПП и нашао да ревизија није 

основана.  

У поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. 

тачка 9. ЗПП на коју ревизијски суд пази по службеној дужности. Нема ни битне повреде из 

става 2. тачка 12. истог члана, на коју се ревизијом неосновано указује, будући да је побијана 

пресуда јасна, није противречна и садржи разлоге о битним чињеницама. 

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац и његова сада покојна супруга закључили су 

као примаоци издржавања уговор о доживотном издржавању са туженим као даваоцем 

издржавања, који је оверен пред судом дана 11.10.2002. године. Овим уговором тужени се 

обавезао на издржавање, лечење и обрађивање непокретности прималаца издржавања, као 

и да их после смрти сахрани и да подушја по месним обичајима, и подигне им 

споменик. Заједница живота није уговорена, предаја непокретности одложена је до смрти 

прималаца издржавања. У члану 1. уговора наведене су непокретности у својини тужиоца, 

као и у својини његове сада покојне супруге, које они остављају у власништво туженом, као и 

новчану уштеђевину на девизним штедним књижицама и покретне ствари наведене 

уговором.  
 

 

 

 


