
ОДГОВОРНОСТ ЗАКОНСКИХ НАСЛЕДНИКА ЗА ДУГОВЕ ОСТАВИОЦА 
 
 
То што према одредби члана 224 став 1 Закона о наслеђивању санаследници 
одговарају за дугове оставиоца до висине вредности свог наследног дела, од 
значаја је приликом регулисања односа између самих наследника односно 
евентуалног постављања регресног захтева од стране наследника који је на име 
оставиочевих дугова платио већи износ од оног који одговара вредности његовог 
наследног дела према осталим наследницима који су заједно са њим солидарни 
дужници одређене обавезе. 
 
Из образложења: Првостепеном одлуком је делимично усвојен тужбени захтев тужиоца 
„К.А.БАНКА“ А.Д. којим су обавезани тужени М.Л., А.Л. и Д.Л., као законски 
наследници пок. З.Л., да тужиоцу солидарно исплате новчано потраживање у износу од 
52.920,40 динара са законском затезном каматом почев од 30.09.2012. године па до 
коначне исплате док је тужбени захтев преко досуђеног износа од 52.920,40 динара па 
до траженог износа од 101.904,74 динара са припадајућом законском затезном каматом, 
одбијен. Другостепеном одлуком је жалба тужених одбијена, а првостепена пресуда 
потврђена. Из утврђених чињеница произилази да су тужилац и сада пок. З.Л. 
закључили 30.06.2009. године уговор о трајању и вођењу текућег рачуна, одобрењу 
оквирног кредита и др, да је З.Л. преминуо 05.02.2011. године и да на дан његове смрти 
укупно дуговање према тужиоцу износи 52.920,40 динара док на дан вештачења 
01.07.2013. године укупно потраживање тужиоца износи 106.530,87 динара. Након 
спроведеног оставинског поступка иза пок. З.Л. донето је решење о наслеђивању којим 
је утврђено да чиста вредност заоставштине износи 1.399.000,00 динара као и да је 
тужена М.Л. наследила 99 обичних акција Бродоградилишта „А“ у целости, а тужени 
А.Л. и Д.Л. по ½ дела непокретности уписане у лист непокретности бр. / к.о. А. 
Окончањем стечајног поступка над Бродоградилиштем „А“, 99 акција које је наследила 
М.Л. су престале да имају вредност. Према одредби члана 224 став 1 Закона о 
наслеђивању, санаследници одговарају за дугове оставиоца до висине вредности свог 
наследног дела, без обзира да ли је извршена деоба наследства. Тужени су тако 
солидарно одговорни за дугове оставиоца што подразумева право тужиоца да се у 
целости наплати од било кога од тужених. Тако је цитирана законска одредба од значаја 
само приликом регулисања односа између самих наследника односно евентуалног 
постављања регресног захтева од стране наследника који је на име оставиочевих дугова 
платио већи износ од оног који одговара вредности његовог наследног дела према 
осталим наследницима који су заједно са њим солидарни дужници одређене обавезе. 
 
 (Пресуда Основног суда у Сомбору, Судска јединица у Апатину, број П. 
1534/2012 од 29.08.2013. године и пресуда Вишег суда у Сомбору број Гж. 735/2013 од 
31.01.2014. године)  
 


