
ПОВРЕМЕНА ПОТРАЖИВАЊА 
 
 
Потраживања на име разлике између износа увећаног додатка за помоћ и негу 
другог лица и основног додатка за помоћ и негу другог лица, која се остварују 
по прописима пензијског  и инвалидског осигурања ( Закону о социјалној 
заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана „Сг“ РС 115/05) и на 
решењу надлежних органа управе, јесу повремена потраживања, а не 
потраживања која се повремено обачунавају. 
 
 
Из образложења: С обзиром на то да у чл. 279 ЗОО нису дати никакви елементи 
помоћу којих би се могао одредити општи појам повремених потраживања, из чл. 372 
став 1 ЗОО, може се закључити само да је битна особина повремених новчаних 
потраживања да она доспевају годишње или у краћим одређеним размацима времена, 
а у чл. 321 ЗОО се прави разлика између повремених потражаивања (као на пример 
закупнина) и других потраживања која се повремено обрачунавају (нпр. 
потраживања настала утрошком елетричне енергије, воде или употребом телефона), а 
која се према прописима која их регулишу обрачунавају и доспевају за наплату 
једанпут месечно. Из наведеног произилази да повремено доспевање потраживања у 
одређеним временским размацима није једини критеријум по коме се одређује појам 
повременог потраживања, те да од свих потраживања која доспевају у одређеним 
временским интервалима, суксецивно, немају караткер повремених потраживања, 
она потраживања чија висина није унапред позната него се супсецивно обрачунава, а 
ни она која представљају оброчне отплате унапред утврђене укупне обавезе без 
обзира што је висина сваке оброчне отплате унапред позната и да ли отплате садрже 
само главницу или и главницу и камату као ануитети. Сходно наведеном критеријуму 
разликовања, потраживања утврђена одлукама органа управе која доспевају месечно 
и чија је висина унапред позната и одређена самим решењем, имају карактер 
повремених потраживања на која законска камата тече од дана када је суду поднет 
захтев за њихову исплату, а у смислу чл. 279 став 3 ЗОО.  
 
 (Пресуда Основног суда Сомбор П. 1188/10 од 11. новембра 2011.г. и 
Апелационог суда Нови Сад Гж. 1570/12 од 28. новембра 2012.г.). 


