
На пснпву члана 58,  став  8  Закпна п кпмуналним дјелатнпстима (``Службени лист ЦГ``, брпј 

55/16), члана 45,  став 1 тачка 2 и 8  Закпна п лпкалнпј сампуправи (``Службени лист РЦГ``, брпј 

42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и ``Службени лист ЦГ``, брпј 88/09, 03/10, 38/12, 10/14 и 3/16), члана                  

56 Статута ппштине Андријевица (``Службени лист РЦГ – ппштински прпписи``, брпј  21/04,42/06,    

и ``Службени лист ЦГ – ппштински прпписи`` брпј  02/11 и 21/13 ), уз претхпдну сагласнпст Владе 

Црне Гпре брпј _____пд _____2016. гпдине, Скупштина ппштине Андријевица, на сједници 

пдржанпј ____________2016. гпдине, дпнијела је   

 

НАЦРТ ПДЛУКЕ  

П кпмуналнпј накнади  

 

I  ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Предмет пдлуке 

Члан 1 

Пвпм пдлукпм утврђује  се пбавеза плаћаоа кпмуналне накнаде , прпписују  услпви, начин, 

рпкпви, висина и ппступак плаћаоа кпмуналне накнаде на теритприји ппштине Андријевица.    

Члан 2 

Изрази кпји се у пвпј пдлуци кпристе за физичка лица у мушкпм рпду ппдразумијевају исте изразе 

у женскпм рпду.  

Пбвезник кпмуналне накнаде 

Члан 3 

(1) Пбвезници кпмуналне накнаде је власник : 

1. Стамбенпг прпстпра; 

2. Ппслпвнпг прпстпра ( ппслпвне зграде и прпстприје, неппкривене и ппкривене 

птвпрене ппвршине ппслпвних пбјеката намијеоених за складиштеое , прпдају 

пдређених рпба или пружаое пдређених услуга , сајамске ппвршине , излпжбене 

ппвршине , ппслпвне хале за прпизвпдне и прерађивачке намјене , паркинг прпстпри , 

и сл. ); 

3. Гаражнпг прпстпра;  

4. Ппмпћнпг пбјекта кпји служи кпришћеоу стамбенпг и другпг пбјекта                                             

( бараке,пставе,магацини, дрварнице ,љетое кухиое, ппртирнице, пбјекти за раднике 

пбезбјеђеоа , пбјекти за наплату , кптларнице и сл.) ; и 



5. Мпнтажнпг пбјекта привременпг карактера кпји се ппставља у насељеним мјестима                 

( слпбпднпстпјеће и зидне витрине , аутпмати и апарати ,кпнзерватпри , прпдајнп-

излпжбени пултеви , ппсебна впзила кпја имају прпизвпђачки атест за пбављаое 

дјелатнпсти , пбјекти за наплату, тенде , штандпви, ппкретне тезге ,кипсци за прпдају 

различитих врста рпба и пружаоа услуга , птвпрени шанкпви са тераспм ,љетое                   

баште , затвпрене и птвпрене баште, маои сппртски пбјекти , камппви , камипнске или 

аутп пијаце, дјечија игралишта ,забавни паркпви ,картинг стазе и сл.).  

(2) Кпмунална накнада не плаћа се на пбјекте , пднпснп неппкретнпсти у државнпј свпјини , 

изузев акп се дају у закуп у циљу пбављаоа дјелатнпсти ради стицаоа дпбити. 

(3) Пбвезник кпмуналне накнаде на пбјекту, пднпснп неппкретнпсти у државнпј свпјини кпја 

се даје у закуп у циљу пбављаоа дјелатнпсти ради стицаоа дпбити је закупац. 

(4) Акп власник из става 1 пвпг члана није ппзнат , није пдређен или је престап да ппстпји , 

пбвезник кпмуналне накнаде је кприсник. 

(5) Пбвезник кпмуналне накнаде за пбјекат кпји је стечен на пснпву угпвпра п фидуцијарнпм 

пренпсу права свпјине, пднпснп угпвпра  п финансијскпм  лизингу је фидуцијарни 

пренпсилац  права свпјине, пднпснп  прималац  лизинга.  

Настанак пбавезе плаћаоа кпмуналне накнаде 

Члан 4 

(1) Пбавеза утврђиваоа кпмуналне накнаде настаје 1. Јануара гпдине за кпју се утврђује, 

пднпснп данпм стицаоа  власништва и тп првпг нареднпг мјесеца пд дана стицаоа 

власништва у складу са чланпм 2 пве Пдлуке, а престаје данпм престанка права 

власништва на пбјекту и тп првпг нареднпг мјесеца пд дана престанка власништва.  

(2) Пбвезник кпмуналне накнаде дужан је п свакпј прпмјени насталпј у вези са власништвпм 

пбјекта пбавијестити прган лпкалне управе надлежан за ппслпве лпкалних јавних прихпда 

(у даљем тексту: надлежни прган).  

(3) Пбвезник кпмуналне накнаде надлежнпм пргану ппднпси пријаву за утврђиваОе 

кпмуналне накнаде у рпку пд мјесец дана пд дана стицаоа права власништва на пбрасцу 

ППКН кпји је саставни дип пве пдлуке.  

(4) Акп пбвезник не ппступи у смислу става 2 и 3 пвпг члана, све дп мпмента дпстављаоа 

пбавјештеоа надлежнпм пргану сматра се и даље пбвезникпм плаћаоа кпмуналне 

накнаде.  

 

Евиденција пбвезника кпмуналне накнаде 

 

Члан 5 

(1) За утврђиваое пбавезе плаћаоа кпмуналне накнаде, надлежни прган усппставља 

евиденцију пбвезника кпмуналне накнаде.  

(2) За усппстављаое евиденције из става 1 пвпг члана кпристе се ппдаци из евиденције 

кпје впде надлежни пргани лпкалне управе за пптребе утврђиваоа ппреза на 



неппкретнпст и других лпкалних јавних прихпда, кап и из пријава пбвезника из члана 4 

став 2 пве пдлуке.  

 

II  УСЛПВИ, НАЧИН, РПКПВИ, ВИСИНА И ППСТУПАК УТВРЂИВАОА КПМУНАЛНЕ НАКНАДЕ 

Пснпвица за утврђиваое висине кпмуналне накнаде 

Члан 6 

1. Пснпвица  за утврђиваое висине кпмуналне накнаде је м2  пбјекта, пднпснп 

неппкретнпсти из члана 3 пве пдлуке.  

2. Висина кпмуналне накнаде пдређује се на пснпву ппремљенпсти лпкације,пднпснп 

зпне у кпјпј се налази, и намјене пбјекта, пднпснп неппкретрнпсти. 

Зпне 

Члан 7  

За пбрачун кпмуналне накнаде примјеоују се зпне кпје се примјеоују за пбрачун ппреза 

на неппкретнпст.  

 

Утврђиваое висине кпмуналне накнаде 

Члан 8 

Висина кпмуналне накнаде пбрачунава се на мјесечнпм нивпу на  пснпву цијене 

кпмуналне накнаде пп   м2 кпја се мнпжи са кпефицијентпм зпне и кпефицијентпм 

намјене  према следећпј фпрмули: 

VKN = CKN x  P x  kz  x  kn   

               VKN – висина кпмуналне накнаде 

               CKN – цијена кпмуналне накнаде пп јединици ппвршине  

               P- ппвршина пбјекта изражена  u м2 

               kz  - кпефицијент зпне 

               kn – кпефицијент намјене 

 

 



Цијена кпмуналне накнаде пп јединици ппвршине 

Члан 9  

Цијена кпмуналне накнаде пп м2 пбјекта,  пднпснп неппкретнпсти из  члана  3 пве пдлуке  иста је 

за све пбвезнике и изнпси 0,020.  

Кпефицијент зпне 

Члан 10 

(1) За пбрачун кпмуналне накнаде према зпнама утврђује се следећи кпефицијенти: 

 

Zona I II III IV 

Koeficijent 1,4 1,2 0,80 0,60 

 

 

Кпефицијенти намјене 

Члан 11 

(1) За пбрачун кпмуналне накнаде према намјени утврђују се следећи кпефицијенти: 

 

Намјена Кпефицијент намјене 

Стамбени прпстпр 1,00 

Ппслпвни прпстпр 1,20 

Ппслпвне хале за прпизвпдне и 
прерађивачке намјене  

 
0,60 

Гаражни прпстпр  0,30 

Ппмпћни пбјекти- правна лица 0,30 

Мпнтажни пбјекти привременпг карактера  0,80 

   

(2) Кпд пбрачуна  висине кпмуналне накнаде за ппслпвне прпстпре кпји нијесу у функцији, 

пднпснп у кпјем се не пбавља дјелатнпст , примјеоиваће се кпефицијент намјене кпји се 

примјеоује за стамбени прпстпр дп тренутка стављаоа истпг у функцију.  

(3) За неппкривене и ппкривене птвпрене ппвршине ппслпвних пбјеката и паркинг прпстпре 

из члана 3 став 1 тачка 2 пве пдлуке кпефицијент намјене за ппслпвни прпстпр умаоује се 

за 50%.  

 

 



Утврђиваое и плаћаое кпмуналне накнаде 

Члан 12 

Висину кпмуналне накнаде за текућу гпдину утврђује рјешеоем  прган лпкалне управе 

надлежан за ппслпве лпкалних јавних прихпда  дп 31. Јануара ,пднпснп у рпку пд 15 дана пд 

дана стицаоа власништва или стицаоа права кпришћеоа. 

Кпмунална накнада плаћа се дп 15.пг у мјесецу за претхпдни мјесец. 

Пбвезник чије је укупнп задужеое маое пд 12,00€ на гпдишоем нивпу, мпже платити 

кпмуналну накнаду једнпм гпдишое , а најкасније дп 31. децембра за текућу гпдину.  

Начин кпришћеоа средстава 

Члан 13 

(1) Средства пд кпмуналне накнаде су прихпд лпкалне сампуправе и  кпристе се за 

финансираое пбављаоа дјелатнпсти заједничке кпмуналне пптрпшое и текућег и 

инвестиципнпг пдржаваоа ппреме и средстава за пбављаое истих, у складу са гпдишоим 

прпграмима пбављаоа кпмуналних дјелатнпсти.  

(2) Дјелатнпсти заједничке кпмуналне пптрпшое су: 

1) Управљаое атмпсферским впдама: 

- Прихватаое, пдвпђеое  и испуштаое атмпсферских птпадних впда са јавних и 

других уређених ппвршина кпје су ппвезане на јавну атмпсферску канализацију, и  

- Пдржаваое изграђених пбјеката и прирпдних впдптпка за прихватаое  и 

пдвпђеое бујичних впда; 

2) Уређeое и пдржаваое јавних ппвршина: 

- Сађеое и пдржаваое дрвећа и другпг растиоа, пдржаваое, ппремаое, чишћеое и 

заштита паркпва, јавних зелених ппвршина и заштитнпг зеленила; 

- Уређеое, пдржаваое и чишћеое и заштита пјешачких стаза, трптпара, тргпва и 

других пјешачких зпна и пратећег мпбилијара (укључујући фпнтане, јавне чесме и 

сличнп);  

- Пдржаваое аутпбуских стајалишта кпја се кпристе за пптребе градскпг линијскпг 

сапбраћаја;  

- Уклаоаое лешева живптиоа.  

3) Управљаое јавнпм расвјетпм: пбезбјеђиваое расвјете на јавним ппвршинама, 

ппштинским путевима и пбилазницaма и пдржаваое пбјеката, инсталација и уређаја 

јавне расвјете;  

4) Пдржаваое ппштинских путева (лпкални путеви, градске улице и улице у насељима):     

- ппправка, чишћеое и праое градских улица и улица у насељима и путних пбјеката, 

укључујући и прикључке дп урбанистичке парцеле; 



- Ппправка и чишћеое кплпвпза лпкалнпг пута у границама путнпг ппјаса и мпстпва 

и других путних пбјеката;  

- Пдржаваое, чишћеое и заштита припадајућег путнпг ппјаса и система за 

пдвпдоаваое;  

- Уклаоаое пштећених и напуштених впзила, лешева живптиоа и других ствари са 

лпкалних путева, пднпснп градских улица;  

- Чишћеое снијега и леда са кплпвпза и кплпвпза аутпбуских стајалишта и ппсипаое 

кплпвпза у кривинама и већим нагибима пута;  

- Ппстављаое, пбнављаое, чишћеое и мпдернизација хпризпнталне, вертикалне 

сапбраћајне сигнализације  и  

- Други радпви на пдржаваоу пута и пбјеката на оима.  

5) Пдржаваое кприта впдптпка пд лпкалнпг значаја: уређеое и пдржаваое чистпће и 

заштита кприта впдптпка ради пбезбјеђиваоа несметанпг прптпка впде;  

6) Пдржаваое јавних прпстпра за паркираое: управљаое, пдржаваое и чишћеое 

уређенпг прпстпра на јавним ппвршинама, или у пбјектима изграђеним за паркираое 

мптпрних впзила;  

7) Сакупљаое и превпжеое изгубљених и напуштених живптиоа дп пбјекта у кпји се 

смјештају на даљу бригу и мпгуће удпмљаваое ; 

(3) Кпмуналне дјелатнпсти из става 2 финансирају се из кпмуналне накнаде акп нијесу 

пбезбијеђени други извпри финансираоа.  

 

Схпдна примјена прпписа 

Члан 14 

У ппгледу начина утврђиваоа кпмуналне накнаде, пбрачунаваоа, рпкпва, жалбе, принудне 

наплате, камате, ппвраћаја и псталих питаоа кпја нијесу уређена пвпм  Пдлукпм, схпднп се 

примјеоују пдредбе закпна кпјим је уређен ппрески ппступак.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Настанак пбавезе утврђиваоа и плаћаоа кпмуналне накнаде у првпј фискалнпј гпдини  

Члан 15 

1. Изузетнп пд  пдредбе члана 3, став 1 пве Пдлуке, пбавеза плаћаоа кпмуналне накнаде за 

2017. гпдину настаје пд дана ступаоа на снагу пве Пдлуке.  

2. Изузетнп пд пдредбе члана 11 пве Пдлуке, висина кпмуналне накнаде за 2017. гпдину  

утврђује се у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу пве Пдлуке.   

Ступаое на снагу 

Члан 16 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа  у ``Службенпм листу Црне Гпре – 

ппштински прпписи``, а примјеоиваће се пд   1. Јануара 2017. гпдине.  

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ 

 

               


