
 

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ПАРКИНГ УСЛУГА КАО ПОСЕБНОГ 

ВИДА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 Потраживања наплате паркинг услуга прописаних општинским или 

градским одлукама о јавним паркиралиштима застаревају у року за 

застаревање комуналних услуга тј. у року од једне године. 

 

Из образложења: 

 

 „Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 16/997, 

42/98) у члану 4. прописује да су комуналне делатности у смислу овог закона, 

делатности производње и испоруке комуналних производа и пружање 

комуналних услуга, који су незаменљив услов живота и рада грађана и других 

субјеката на одређеном подручју и то: пречишћавање и дистрибуција воде; 

пречишћавање и одвођење атмосферских о отпадних вода; производња и 

снабдевање паром и топлом водом; превоз путника у градском саобраћају; 

одржавање чистоће у градовима и насељима у општини; уређење и одржавање 

паркова зелених и рекреационих површина; одржавање улица, путева и других 

јавних површина у градовима и другим насељима и јавна расвета; одржавање 

депонија; уређење и одржавање гробља и сахрањивање. Ставом 2. истог  члана 

предвиђено је да скупштина општине може као комуналне делатности, одредити и 

друге делатности од локалног интереса и прописати услове и начин њиховог 

обављања (димничарске услуге, одржавање јавних ВЦ-а, одржавање јавних 

купатила, кафилерија, јавних простора за паркирање, одржавање пијаца и 

пружање услуга на њима, одржавање јавних бунара и чесми, као и друге 

делатности од локалног интереса).  

 Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Београда донета је на 

основу члана 13. Закона о комуналним делатностима којом се овлашћују 

скупштине општина да пропишу услове и начин организовања послова у вршењу 

комуналних делатности и услове за коришћење комуналних производа, односно 

комуналних услуга.  

 Из чињенице да је одлука о Јавним паркиралиштима Града Београда 

донета на основу Закона о комуналним делатностима којим су као комуналне 

делатности предвиђене између осталог и делатности које се односе на јавне 

просторе за паркирање, несумњиво је да се ради о комуналним услугама и да се на 

њих има применити одредба члана 378. став 1. тачка 1. Закона о облигационим 

односима. Према тој одредби за једну годину застаревају потраживања која се 

односе на накнаде комуналних услуга када је испорука односно услуга извршена 

за потребе домаћинства“. 

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 430/2014 од 

17.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 10.03.2015. године). 

 


