ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ИЗДРЖАВАЊУ ДЕЦЕ ПОВЕЋАЊЕМ ИЗНОСА
ИЗДРЖАВАЊА

Када се тужбом тражи повећање висине износа издржавања, а дужник издржавања
је незапослен и основао је нову брачну заједницу у којој има деце, тужбени захтев
може делимично да се усвоји и да се тужени дужник у тој ситуацији обавеже да
плати део потраживаног износа, који се одређује сходно члану 164. Породичног
закона, према промењеним околностим на страни тужилаца – млл деце и туженог
– родитеља и његовим могућностима.
Из образложења: Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев којим је тражено
да се тужена обавеже да доприноси издржавању млл деце са износом од по 8.000,00
динара. Другостепени суд је преиначио наведену пресуду тако што је делимично
усвојио тужбени захтев обавезујући тужену да на име доприноса издржавања млл
тужилаца плаћа месечно износ од по 4.000,00 динара за свако дете, уместо износа од
3.000,00 динара утврђеног претходном одлуком, док је у преосталом делу првостепену
пресуду потврдио. Другостепени суд је става да су се у конкретном случају стекли
услови из члана 164. Породичног закона за повећање висине издржавања, јер су се
промениле околности на основу којих је донета ранија одлука. Висина издржавања се
одмерава у складу са одредбама чл. 160, 161. и 162. Породичног закона, односно у
складу са потребама млл тужилаца, имајући у виду њихове године, као и очев допринос
издржавању, као и у складу са могућностима тужене као дужника издржавања. Имајући
у виду протек времена од доношења раније одлуке, околности на страни тужилаца су
промењене јер су деца сада 6 година старија и похађају школу - једно дете је ученик 4.
разреда средње школе, а друго ученик 6. разреда основне школе, такође су се повећали
и трошкови живота и њихове потребе. И на страни тужене има промењених околности,
јер је у међувремену засновала нову брачну заједницу и родила још једно дете, према
коме има обавезу издржавања. У складу са изложеним, промењене околности из
одредбе члана 164. Породичног закона, како на страни тужилаца, тако и на страни
тужене, дају основа за измену раније одлуке и обавезивање тужене да на име доприноса
за издржавање тужилаца плаћа месечно износ од по 4.000,00 динара за свако дете,
уместо износа од по 3.000,00 динара утврђеног претходном одлуком. Ценећи
материјалне прилике тужене, имајући у виду да је незапослена и да има обавезу
издржавања још једног детета тужена није у могућности да доприноси издржавању млл
тужилаца у износу од по 8.000,00 динара који је потраживан тужбом, већ у досуђеном
износу од по 4.000,00 динара месечно за сваког тужиоца, јер би у супротном била
угрожена њена егзистенција. Овако досуђеним износом неће бити угрожена
егзистенција дужника издржавања, а уз одговарајући новчани допринос оца и других
сродника који су по закону дужни да издржавају децу, млл тужиоцима ће бити
доступна средства у обиму који је довољан за задовољење њихових основних животних
потреба.
(Пресуда Основног суда у Сомбору број П. 1142/11 од 20.11.2012. године и пресуда
Апелационог суда у Новом Саду број Гж2. 219/13 од 17.04.2013. године)

