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П.бр.14/2008 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ - ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ, судија Слађан Рибаћ, 

у правној ствари тужиoца К... , ул. ,,...'' б.б. Приштина, које по пуномоћју заступа Fahri 

Fazliu, из Приштине, против туженог N.H из Митровице ул. ,,...'' ради исплате дуга, 

вредност спора 1982.72 евра, након одржане главне и јавне расправе, на којој су 

присуствовали пуномоћник тужиоца и тужени, дана: 19.10.2021.године, донео је; 

ПРЕСУДУ 

           ОДБИЈА СЕ као неоснован тужбени захтев тужиоца К... , ул. ,,...'' б.б. Приштина, 

којим је захтевао да се обавеже тужени N.H из Митровице ул. ,,...'' да тужиоцу за утрошену 

електричну енергију, по фактура бр. ... за временски период почев од 14.07.2005 године, 

до 24.05.2013 године, исплати дуг у висини од 1982.72 евра, са законском затезном 

каматом од 3.5% почев од дана 30.10.2007 године, као дана подношења предлога за 

извршење, до коначне исплате. 

О б р а з л о ж е њ е 

К... , из Приштине, дана 30.10.2007 године, поднела је предлог за извршење против 

дужника N.H из Митровице, ради исплате дуга, у износу од 1.017,97 евра, на име утрошене 

електричне енергији  по фактури бр. ... од 07.09.2007 године. 

Суд је решењем о извршењу И.бр.788/07 од дана 19.11.2007 године, одредио 

предложено извршење. 

Дужник је решење о извршењу И.бр.788/07 од 19.11.2007 године, примио дана 

07.12.2007 године и благовремено је дана 11.12.2007 године, поднео приговор на ово 

решење у коме је навео да је потрошња струје погрешно процењена и да је он дуг платио. 



 Broj predmeta: 2019:179767 
 Dana: 19.10.2021 
 Broj dokumenta: 02349925 
 

2 (4)  

   
2
0
1
9
:1
7
9
7
6
8

 

На одржаном припремном рочишту дана 19.10.2021 године, пуномоћник тужиоца 

је изјавио да остаје при предлогу за извршење сада тужби и уређује тужбу и тужбени 

захтев, где наводи да дуг према К... није како је наведено у предлогу за извршење 1.017,97 

евра, већ је он сада 1982,72 евра, према трансакцији потрошача и проширује тужбу на 

износ од 1982,72 евра за временски период од 14.07.2005 године, до 24.05.2013 године, 

када је постојао К... . 

Предложио је да суд усвоји тужбени захтев тужиоца у целости као основан.  

Доказе је приложио.             

Тужени је на одржаном рочишту изјавио да оспорава тужбу и тужбени захтев 

тужиоца у целости, да је његов дуг према тужиоцу у потпуности застарео и да није 

сагласан са предлогом пуномоћника тужиоца за проширење тужбе. 

Суд је на одржаном припремном рочишту, решењем дозволио проширње тужбе 

ради  исплате дуга на износ тужбеног захтева од 1982,72 евра, за временски период од 

14.07.2005 године,  до 24.05.2013 године. 

Ради утврђивања чињеничног стања, суд је у доказном поступку извршио увид у 

следеће доказе: Фактуру К... ... од 07.09.2007 године, и Трансакцију потрошача-извода из 

пословних књига за туженог Н.Х , за временски период од 14.07.2005 до 24.05.2013 

године. 

На основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно 

и на основу спроведеног поступка, сходно одредби чл.8 ЗПП-а, суд је утврдио да је 

тужбени захтев тужиоца неоснован.  

Увидом у фактуру К... ... од 07.09.2007 године, суд је утврдио да тужени на име 

утрошене електричне енергије дугује тужиоцу износ од 1.017,97 евра. 

Увидом у  Трансакцију потрошача-извода из пословних књига за туженог Н.Х , 

закључно са датумом 24.05.2013 године, суд је утврдио да тужени тужиоцу на име дуга за 

утрошену електричну енергију дугује укупно 1.982,72 евра. 

На основу изведених доказа суд је утврдио следеће чињенично стање; да тужени 

на основу решења о извршењу дугује 1.017,97 евра, по фактури бр. ... од дана 07.09.2007 
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године, док на основу извода из пословних књига-рачуна за утрошену електричну 

енергију за временски период од 14.07.2005 године, до 24.05.2013 године, тужени укупно 

дугује износ од 1982,72 евра. 

Одредбом чл.1 Закона о отпису јавног дуга Закон бр.05/L-043 је предвиђено да се 

отписује јавни дуг физичким и правним лицима према државним институцијама и јавним 

предузећима за период до 31.децембра 2008 године. 

С обзиром да је Е... (К...) Централно јавно предузеће у смислу Законом о јавним 

предузећима, дуг туженог према тужиоцу до 31.12.2008 године је отписан. 

Тужени се у конкртном случају позвао на застарелост потраживања његовог дуга 

према тужиоцу.  

Одредбом чл..341 ст.3 ЗОО је предвиђено да суд не може узети у обзир застарелост 

ако се дужник није на њу позвао. 

Одредбом чл.341 ст.1 ЗОО је предвиђено да се застарелошћу гаси право захтева 

испуњења обавезе. Наиме застарелост је правни институт грађанског права према којем 

се потраживање поверилаца не могу остварити судским путем, дакле од принудног 

апарата-суда као државног органа због протека времена унутар којег је требала да се  

поднесе тужба. 

Одредбом чл. 360 ст.1 тачка 1.1 ЗОО  је предвиђено да потраживања накнаде за 

испоручену електричну енергију застаревају за једну (1) годину годину, од кад је 

извршена испорука односно услуга. 

У конкретном случају тужилац тражи накнаду на име испоруке електричне 

енергије за временски период  до 24.05.2013 године. 

С обзиром да се дуг тужиоца односи на временски период до 24.05.2013 године, 

суд је закључио да је истакнути приговор туженог основан, јер је у конкретном случају 

протекао рок од (једне) 1 године од дана испоруке електричне енергије с обзиром да се 

тужбени захтев односи на период до 24.05.2013 године, а тужба тужиоца је проширена  на 

рочишту дана 19.10.2021 године, па је исто застарело, а имајући у виду да је дуг по решењу 

о извршењу И.бр.788/07 од 19.11.2007 године,  отписан, то је суд утврдио да је тужбени 
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захтев тужиоца потпуно неоснован, на основу чл.341 ст.1 и 3 и чл.361 ст.1 тачка 1.1 ЗОО 

и чл.1 Закона о отпису јавног дуга.  

На основу свега наведеног, одлучено је као у изреци ове пресуде, на основу чл.143 

ЗПП-а. 

ОСНОВНИ СУД  У МИТРОВИЦИ–ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ 

П.бр 14/2008  од  19.10.2021.године. 

 

                                  С у д и ј а, 

                               Слађан Рибаћ  

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове пресуде може се изјавити жалба у року од 15 

(петнаест) дана, од дана пријема пресуде, Апелационом суду у Приштини, а преко овог 

суда.  

  

 

 

       

 

 

 

       


