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С А О П Ш Т Е Њ Е  

У вези застаре дуговања према предузећима којима је поверено вршење комуналних 
делатности,  одеређени број грађана се обратио заштитнику грађана града Зрењанина 
тражећи појашњење.

У складу са чл.19 ст.4 Одлуке о заштитнику грађана , а у циљу унапређења и заштите 
људских права, Заменица заштитника грађана града Зрењанина Ирена Тапавички тим 
поводом  издаје следеће саопштење:

Закон  о  облигационим  односима  регулише  питање  застарелости  одређених 
потраживања,  те  је  тако у чл.378  прописано да се једногодишњи рок застарелости 
односи  на  потраживања  накнаде  за  испоручену  струју,  грејање,  плин,  воду, 
димничарске услуге, за одржавање чистоће, када је испорука односно услуга извршена 
за потребе домаћинства. Такође, то су и потраживања за радио-телевизијску претплату, 
телеграфа и телефона и друга потраживања поште.
Ако  се  покрене  поступак  принудне  наплате  дуга  за  неко  од  горе  побројаних 
потраживања, грађани морају истаћи приговор застарелости за сва потраживања која су 
старија  од  годину  дана.  Обзиром  да  суд  није  у  обавези  да  на  застарелост  пази  по 
службеној дужности, приговор застарелости мора истаћи сам дужник , јер уколико то 
не учини постоји могућност да поверилац наплати и потраживање које је застарело.
То практично значи, ако је тужба поднета  01.септембра 2012.г. , сва потраживања која 
су настала пре 01.септембра 2011.г. су застарела, под условом да нисте раније тужени 
за те дугове. 
Подизањем  тужбе  или  предлога  за  извршење,  као  и  постизањем  поравнања  са 
повериоцем, долази до прекида застаревања, те застаревање почиње тећи изнова.
Напомињем, ако поверилац позове дужника писмено или усмено да обавезу испуни, не 
долази до прекида застаревања, већ је потребно да поверилац предузме одговарајућу 
радњу против дужника пред судом ради остваривања свог потраживања.
Такође, комунална предузећа врло често поднесу тужбу за сва досадашња дуговања, у 
једном износу,  чак  и  са  обрачунатом  каматом,   па  је  нејасно  на  који  се  период то 
дуговање односи. Потребно је да у том случају грађанин захтева да се потраживање 
искаже за сваки месец појединачно, па у том случају за свако потраживање старије од 
годину дана истакне приговор застарелости. 
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