
Уговор о доживотном издржавању (II) 

  

  

1. ______________________________________________ (име, презиме, 
пребивалиште, ЈМБГ), као примаоца издржавања (у даљем тексту: Прималац 

издржавања), и 

  

2. _______________________________________________ (име, презиме, 
пребивалиште, ЈМБГ), као даваоца издржавања (у даљем тексту: Давалац 
издржавања) 

  

закључиле су дана __________ године овај уговор како следи: 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују да Прималац издржавања има _____ 
година, да је слабог здравственог стања и тешко покретна, због чега јој је 

потребна свакодневна помоћ другог лица, да је породични пензионер с ниским 
примањима која нису довољна за задовољавање њених свакодневних 

потреба, да је удовица без деце и без ближе породице, те да Давалац 
издржавања већ више од годину дана станује с њом у стану и брине се о њој. 

Члан 2.  

Прималац издржавања је власник стана број ___, на ____ спрату стамбене 
зграде у ул. __________________ у __________, по структури ________, 
површине _____ m², постојећи на кат. парц. бр. _____, уписан у лист 

непокретности бр. _______ КО ___________. 

Прималац издржавања је власник стана из става 1. овог члана на основу 

Уговора о ____________ овереног пред _______ судом у _____________ под 
Ов. бр. _____ од _________ године. 

Члан 3.  

Уговорне стране су се споразумеле да Давалац издржавања настави да живи 
у стану Примаоца издржавања у заједничком домаћинству и да води сву 

потребну бригу и негу о Примаоцу издржавања, а нарочито да је доживотно 
издржава на начин и под условима који ће јој омогућити пристојан живот 
према њеним годинама и здравственом стању и то: да се свакодневно брине о 

њеној исхрани, одећи и свој потребној нези до краја њеног живота; да јој у 
случају болести омогући потребну лекарску негу и набавку лекова о свом 

трошку; да је у случају смрти сахрани на начин који она одреди и подигне 
надгробни споменик. 

Члан 4.  

Прималац издржавања се обавезује да се после њене смрти на Даваоца 
издржавања пренесе својина на стану број ___, на ____ спрату стамбене 

зграде у ул. __________________ у ____________, по структури _________, 



површине _____ m², постојећи на кат. парц. бр. _____, уписан у лист 

непокретности бр. _______ КО ____________. 

Члан 5.  

Давалац издржавања ће своје право из овог уговора обезбедити уписом у 
земљишне и друге јавне књиге. 

Члан 6.  

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може тражити раскид 
овог уговора уколико се њихови међусобни односи толико поремете да 
постану неподношљиви. 

Члан 7.  

Све трошкове у вези са закључивањем и овером овог уговора сноси Давалац 
издржавања. 

Члан 8.  

Овај уговор је сачињен у пет истоветних примерака, један за суд и по два 

примерка за сваку уговорну страну. 

Члан 7.  

Уговорне стране сагласно изјављују да све горенаведене одредбе овог уговора 

одговарају њиховој правој вољи па га стога и потписују, а потом ће приступити 
овери уговора код суда у ванпарничном поступку. 

  

  

Прималац издржавања 

__________________ 
  

Давалац издржавања 

__________________ 

 


