
На основу члана  66 став 4 Закона о уређењу простора и изградњи објеката 
("Службени лист ЦГ", бр. 51/08, 34/11,35/13 и 33/14) и члана 33 став и тачка 8                   
Статута Општине Беране ("Службени    лист  РЦГ – општински прописи бр. 21/04, 
34/06 и ,,Сл. лист ЦГ” – општински прописи број: 6/11) уз претходну сагласност 
Владе Црне Горе бр. 08-245 од 05.03.2015. године, Скупштина општине Беране на 
сједници одржаној дана 31. 03.  и  01. 04. 2015. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта 

 

 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Овом одлуком прописују се услови, начин, рокови и поступак плаћања накнаде за 
комунално опремање грађевинског земљишта. 

 
Члан 2 

 

Припрема и комунално опремање грађевинског земљишта (у даљем тексту: комунално 
опремање грађевинског земљишта) врши се у складу са Програмом уређења простора. 

 

За комунално опремање грађевинског земљишта плаћа се накнада. 
 

 
II    УСЛОВИ 
                                                                     Члан 3 

 
 
       
 

 

Накнаду   за   комунално   опремање   грађевинског   земљишта   (у   даљем тексту: 
накнада) плаћа инвеститор. 

 

Накнада се обрачунава на основу ревидованог идејног, односно главног пројекта, по 
м2   нето површине објекта и по м2   отвореног простора на парцели пројектованог за 
обављање дјелатности. 

 

Обрачун површина објекта врши се према Правилнику о начину обрачуна површине и 
запремине објеката (“Службени лист ЦГ" бр.47/13) и стандарду МЕСТ ЕН15221-6. 

 
  Орган локалне управе надлежан за издавање грађевинске дозволе врши обрачун накнаде 
на основу ревидованог односно главног пројекта,  након подношења захтјева за 
издавање грађевинске дозволе од стране инвеститора.

 
 
 
Накнада се утврђује у зависности од: 

      
    Члан 4 

 

- степена опремљености грађевинског земљишта и 
 

- просјечних трошкова комуналног опремања. 
                                                              
                                                                         Члан 5  
 

Степен опремљености грађевинског земљишта исказује се коефицијентом 
опремљености по зонама, на основу припадајуће вриједност изграђених објеката и 
уређаја комуналне инфраструктуре и на основу тржишног критеријума вриједности 
локације, гдје је вриједност локације сразмјерна њеном положају и удаљености од 
градског центра, приступачности, обиму и разноликости понуде и посебним 
погодностима за одређену намјену, и приказана је у табели. 
 



 
URBANISTIČKA ZONA Ie  I   II III IV V VI 
KOEFICIJENT  Kz 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0 
 
Трошкови комуналног опремања грађевинског земљишта процијењени на основу 
планских показатеља-урађених детаљних планова  у захвату појединих зона износе 
(еура по м2):   

URBANISTIČKA ZONA Ie  I   II III IV V VI 
PROSJEČNA CIJENA/m²-Pt 24 24,0 27,16 23,17 38,78 38,78  

 
                                                               Члан 6 

 

Просјечни трошкови комуналног опремања Пт на нивоу свих зона износе 35,2 €/ м². 

Просјечни трошкови комуналног опремања убудуће доносиће се на основу планских 
показатеља у захвату свих зона и Програма. 
Н = Пт x П x Кз 
Н – Накнада за комунално опремање, 
Пт – Просјечни трошкови комуналног опремања, 
П  – Површина, 
Кз – Коефицијент зоне, 
 

                Члан 7 
 

Границе зона утврђене су на основу захвата планских докумената, у складу са 
графичким прилогом који је саставни дио ове одлуке . 
 
                                                                  Члан  8  

                                                            ПРВА ЗОНА “Е” 
 
Обухвата улицу Мојсија Зечевића од суда до моста, све објекте обострано и објекте 
који се налазе на углу прикључних прилаза шеталишту. 

 
 
 
Обухвата простор који захвата: 

ПРВА ЗОНА 

ДУП “Стари Град” изузев дијела који је обухваћен првом Е зоном, ДУП “Центар”, 
ДУП “ Парк”, ДУП “Гимназија и аутобуска станица”, ДУП “Лијева обала Лима”  и 
ДУП “Агрополимље”  

 
 
 
Обухвата простор који захвата: 

ДРУГА ЗОНА 

ДУП ”Стадион и школа Вук Караџић”, ДУП “Шаћина Бара”, ДУП “Медицински 
центар”, ДУП “Ново Насеље”, ДУП “Изградња”, ДУП ”Вукадин Вукадиновић”, 
ДУП “Расадник” И ДУП “Обалско насеље”  

 



                                                                  ТРЕЋА ЗОНА 
Обухвата простор који захвата: 
ДУП  “Доње Луге”, ДУП “Горњи Талум”, ДУП “Комунално, ДУП “Десна обала Лима”  

 
       ЧЕТВРТА ЗОНА 

 
Обухвата простор који захвата: 
ЛСЛ”Аеродром”, ДУП ”Бистрица”, ДУП “Острови” ДУП ”Хареме”,ДУП ”Лугови и Доњи 
Талум”, ДУП ”Гробље”, ДУП ”Кркаче”, ДУП ”Шкрљевица”, ДУП ”Спомен комплекс 
Јасиковац” , ЛСЛ ”Постројење за пречишћавање отпадних вода”, ДУП ”Сушица” и ДУП 
”Манастир”. 
 

ПЕТА   ЗОНА 
 
Обухвата простор који захвата: 
ДУП ”Голубињци”, ДУП ”Шћепанице”, ДУП ”Беран село”, ДУП ”Рудеш I”, ДУП ”Рудеш 
II”, ДУП ”Рудеш III”, ДУП ”Вотњик”, ДУП ”Јасиковац поље”, ДУП ”Брњица”  и ЛСЛ 
”Бизнис зона” 

 
ШЕСТА ЗОНА 

Обухвата сва остала сеоска насеља и подручје ван захвата генералне-урбанистичке разраде 
у скалду са Просторно урбанистичким планом Берана, односно која нису обухваћена зонама 
од I-V 
 
 

Члан 9 
Комунално    опремање    грађевинског    земљишта    може    извршити    инвеститор чија 
локација се комунално опрема и са којим је закључен уговор о накнади, под следећим 
условима: 

 

- да се опремање изврши у складу са Законом о уређењу простора и изградњи објеката, на 
основу ревидованог главног пројекта прибављеног од стране инвеститора или органа 
локалне управе надлежног за комунално опремање грађевинског земљишта, у складу 
са грађевинском дозволом, односно одобрењем за грађење локалних објеката од општег 
интереса; 

 

-   да  је  надлежни  орган  извршио  експропријацију  непокретности  потребних  за 
реализацију радова на комуналном опремању, односно донио рјешење о експропријацији 
непокрентости или закључио споразум односно прибавио сагласност власника 
непокретности; 

 

-  да орган локалне управе надлежан за комунално опремање грађевинског земљишта  
одобри цијене израде и ревизије техничке документације и да сагласност на предмјер и 
предрачун радова комуналног опремања, с тим да јединичне цијене не могу бити веће од 
најнижих цијена из тендера које је спровео односни орган у претходној години за исту 
или сличну врсту и количину радова, односно услуга; 

 

-   да стручни надзор над изградњом објеката и уређаја комуналне инфраструктуре врши 
Агенција за изградњу и развој Берана 

 

Међусобна права и обавезе између органа локалне управе за комунално опремање 
грађевинског земљишта и инвеститора из става 1 овог члана, уређују се уговором. 

Коначан обрачун између органа локалне управе надлежног за комунално опремање 
грађевинског земљишта  и инвеститора  извршиће  се  по  испостављеној  и овјереној 
окончаној ситуацији, након издавања употребне дозволе и примопредаје објеката и 



уређаја комуналне инфраструктуре који су предмет уговора. 
 

Плаћање изведених радова који су предмет уговора из става 2 овог члана врши се највише 
до износа уговорене накнаде за комунално опремање. 
У случају да је инвеститор измирио обавезе по основу накнаде, вриједност изведених 
радова из претходног става ће се признати као аванс за будућу градњу, односно платити 
инвеститору. 
 

Члан 10 
Висина накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта утврђена у складу са овом 
Одлуком не плаћа се:  
- за реконструкцију стамбених (пословних)објекта у постојећим габаритима којом се не 
добија новоизграђена површина накнада се не плаћа јер орган локалне управе надлежан за 
комунално   опремање   грађевинског   земљишта   нема   обавезу   опремања локације 
инвеститора. 
- за гараже које су планиране у подрумима (или сутеренима) објеката  

  - за вјерске објекте са пратећим садржајима   
  - за објекте у бизнис зони  обухваћени ЛСЛ Бизнис зона  
  - за пољопривредне објекте и објекте намијењене за производњу или прераду 

пољопривредних производа  
  - Недостајућу комуналну инфраструктуру инвеститор је дужан изградити о свом трошку. 

 
Члан 11 

Висина накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта утврђена у складу са овом 
Одлуком у односу на зоне умањује се: 
- за објекте намјењене за индивидуално становање 20% (до 500м² БРГРП)   
- за привремене објекте(киоске) за 50%  
- за реконструкцију са доградњом и надградњом, за новодобијени простор накнада се плаћа 
исто као и за изгадњу објекта,  
-за претварање посебних и заједничких дјелова зграде у стамбени простор за 50%  
-за претварање посебних и заједничких дјелова зграде у пословни простор за 30%  
-за објекте намјењене за производњу и прераду  складиштење за 70% 
-за отворене просторе на парцели која је пројектована за обављање дјелатности за 20%  
-примарне угоститељске објекте из чл. 90 Закона о туризму  за 70%,  

-апарт хотеле, кондо хотеле и гарни хотеле за 70% 
-за изградњу стамбеног објекта којим инвеститор рјешава стамбено питање накнада се 
умањује 80%. Под рјешавањем стамбеног питања сматра се изградња само стамбеног 
објекта чија укупна бруто површина не може бити већа од 100 м². 

Да би инвеститор остварио право из овог става дужан је да приложи: 
- доказ да има пребивалиште на подручју Општине Беране 
- увјерење надлежног органа да ни инвеститор ни чланови његове кућне заједнице не 
поседују другу некретнину(објекат) у својини на територији Општине Беране, 
- увјерење издато од органа управе надлежног за локалне јавне приходе, да нема дуговања 
према Општини по било ком основу, 
- увјерење о кућној заједници 

 

 



Приликом обрачуна накнаде врши се умањење за: 
 
- за објекте који нису обухваћени ниједном од наведених намјена обрачун накнаде ће се 
вршити аналогијом са једном од дефинисаних врста објеката, 
- за износ од 100 € по 1 м² соларног колектора односно панела, у објектима који системе са 
сунчевом енергијом користе за гријање санитарне воде, гријање простора и хлађење 
простора. 
-У случају јавно-приватног партнерства накнада представља учесће општине Беране у 
пројекту 
 

III НАЧИН, РОКОВИ И ПОСТУПАК ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
 

Члан 12 
Износ накнаде по м2 нето површине објекта односно отвореног простора на парцели 
пројектованог за обављање дјелатности се обрачунава као производ просјечних трошкова 
комуналног опремања и коефицијента опремљености по зонама, и износи: 
 

Zona Ia I  II  III  IV  V VI  

Iznos naknade (€€€€/m2) 42,24 35,20 31,68 28,16 24,64 21,12 0 

 
 

Члан 13 
 

Начин плаћања накнаде, обавезе инвеститора и локалне самоуправе и остала питања 
накнаде уређују се уговором.  
 

Уговор из става 1 овог члана закључују инвеститор и Општина Беране, прије издавања 
грађевинске дозволе, а након добијања обавјештења од надлежног  органа  да  су  
испуњени  остали  услови  за  издавање  грађевинске дозволе. 
 
Уговор из става 1 овог члана по потреби, садржи и обавезу измирења доспјелих 
потраживања по раније закљученим уговорима о накнади. 
За објекте из чл.7 Закона о уређењу простора и изградњи објеката Уговор из става 1 овог 
члана садржи обавезу инвеститора у погледу доказивања да је у року од  6  мјесеци од 
издавања употребне дозволе  испунио услове прописане законом и Одлуком у односу на 
ослобађање од плаћања накнаде. 
 

Орган локалне управе надлежан за обрачун накнаде дужан је да у року од 15 дана од дана 
достављања ревидованог идејног односно главног пројекта на обрачун, надлежном органу 
за издавање грађевинске дозволе достави потврду, као  доказ о уређивању односа у  
погледу  плаћања накнаде за  комунално опремање, након закључења уговора о накнади, 
уплате прве рате и достављања средстава обезбјеђења, односно обавјештење да се нису 
стекли услови за изадавање потврде. 
 

Члан  14 
Накнада се уплаћује на уплатни рачун буџета Општине Беране. 
Накнада се плаћа у укупном износу једнократно или у мјесечним ратама. 
 

Једнократно плаћање подразумијева плаћање накнаде у цјелокупном износу у року од 3 
дана од дана закључивања уговора о уређењу односа у погледу накнаде, у ком случају 
инвеститор има право на умањење за 15% од обрачунате вриједности накнаде. 
 



Инвеститор може накнаду платити у једнаким мјесечним ратама, и то за објекте до 500 м2 
укупне нето површине на период до 5 година, а за остале објекте на период до 3 године.  
 
У случају из става 3 овог члана, инвеститор је дужан да уплати прву рату у најмањем 
износу од 50% од укупне вриједности накнаде, у року од три дана од дана закључивања 
уговора о уређивању односа у погледу накнаде за комунално опремање. 
 
У случају када је инвеститор закључио уговор о накнади са плаћањем у мјесечним ратама, 
по одредбама ранијих одлука, даје се могућност да након измирења доспјелих обавеза, 
преостали износ накнаде плати једнократно, у року од 10 дана од закључења анекса 
уговора, у ком случају остварује право на умањење преосталог износа од 10%.  
 

Члан 15 
Код плаћања накнаде у ратама уговара се редовна камата, затезна камата 
и одговарајућа средства обезбјеђења плаћања. 

 

Износ мјесечне рате се увећава за износ редовне камате коју плаћа 
домицилна банка на орочена средства. 

 

У случају да инвеститор закасни са плаћањем накнаде, обрачунава се затезна камата у 
складу са законом. 

 

Код  плаћања  накнаде  у  ратама  инвеститор  је  дужан  да  обезбиједи  средства 
обезбјеђења плаћања, и то: 

- правна лица, неопозиву банкарску гаранцију "без приговора" наплативу "на први 
позив",   на   уговорени   износ   накнаде,   у   складу   са   важећим   законским 
прописима, или банкарску револвинг гаранцију "без приговора" наплативу "на први 
позив", у вриједности 12 мјесечних рата уговорене накнаде. За дио дуга који није 
обезбијеђен револвинг банкарском гаранцијом инвеститор је дужан да обезбиједи 
хипотеку на непокретности чија вриједност мора бити за 30% већа од вриједности 
преосталог дуга; 
- физичка лица, хипотеку на непокретности чија вриједност мора бити за 30% већа 
од уговорене вриједности. 

 

Уколико инвеститор закасни са плаћањем дуже од три мјесеца, сматраће се 
доспјелим цјелокупни  износ  дуга  па  ће  Општина Беране активирати сва уговорена 
средства обезбјеђења. 

 

Приликом закључења уговора о хипотеци инвеститор је дужан да од овлашћеног 
процјенитеља обезбиједи процјену вриједности непокретности на којој ће бити 
успостављена хипотека, уз претходну сагласност органа локалне управе надлежног за 
обрачун накнаде са процијењеном вриједношћу. 

 

Предмет  хипотеке  може  бити  непокретност  уписана  у  листу  непокретности  без 
терета и ограничења и то: стамбени простор, пословни простор, урбанистичка парцела, 
а  изузетно,  уколико  Општина Беране  има  интереса  и катастарска парцела на којој је 
планирана изградња објеката од општег интереса који служе комуналном опремању 
локације. 

Члан 16 
Рокови за комунално опремање које реализује локална самоуправа, уговарају 
се на сљедећи начин: 

-3 година од закључења уговора, под условом да су ријешени имовинско 
правни односи; 



- у  складу  са  Програмом  уређења  простора,  уколико  су  трошкови  опремања 
локације по планском документу, процијењени од стране органа локалне управе 
надлежног за обрачун накнаде, већи од укупне накнаде обрачунате по члану 6  Одлуке. 
 

Члан 17 
Уговор  о  накнади  закључен  између  инвеститора  и  надлежног  органа  локалне управе  
може  се  раскинути  на  захтјев  инвеститора  под  условом  да  инвеститор достави доказ 
од надлежног инспекцијског органа да грађење објекта није започето у року важења 
грађевинске дозволе. 

 
У случају раскида уговора из става 1 овог члана инвеститор нема право на повраћај 
уплаћених средстава по том уговору. 
 

Члан 18 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши орган локалне управе надлежан за 
послове планирања и уређења простора  
 

Члан 19 
У случају уклапања објекта или дјелова објекта који су изграђени без грађевинске 
дозволе, уводи се наплата за 10% већа од предвиђене у тој зони 
 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 20 

Поступци започети до дана ступања на снагу ове одлуке у којима није закључен уговор, 
окончаће се по одредбама раније важеће одлуке. 
 

Члан 21 
У изузетним случајевима када је у питању значајна инвестиција за коју је бизнис планом 
везано запошљавање већег броја људи и која значајно утиче на економски развој општине 
а да је ван БИЗНИС ЗОНЕ Скупштина може донети посебну Одлуку о ослобађању 
накнаде за комунално опремање  а на предлог Предсједника. 
 

Члан 22 
Даном   ступања на снагу ове одлуке престаје да важи    Одлука о накнади за 
комунално опремање грађевинског земљишта ("Службени лист РЦГ - Општински 
прописи”, бр.01/06) 

 
Члан 23 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу ЦГ - Општински прописи". 

 

 
Скупштина Општине Беране 

 
Број:02-030-168 
Беране, 02. 04. 2015. године                                       

       Предсједник Скупштине, 
 
                                                                                               Горан Киковић 
 



 

                 О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ 
 
Правни основ за доношење Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског 
земљишта садржан је у члану 66 став 4, а у вези са чланом 63, 64 и 65  Закона о уређењу 
простора и изградњи објеката (‚‚Службени лист ЦГ'', бр. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 
47/11, 35/13, 39/13 И 33/14). 

 Чланом 66 Закона о уређењу простора и изградњи објеката, прописано је да услове, 
начин, рокове и поступак плаћања накнаде  за  комунално  опремање грађевинског 
земљишта прописује јединица локалне самоуправе, уз претходну сагласност Владе. 
Чланом 63, 64 и 65 прописана је садржина уређивања грађевинског земљишта, припрема 
за комунално опремање и комунално опремање грађевинског земљишта. 
 
Разлози за доношење одлуке 

 Сагласно овлашћењу из наведеног Закона јединица локалне самоуправе, посебним 
прописом, уређује услове, начин и рокове плаћања накнаде за комунално опремање 
грађевинског земљишта. 
 
Образложење одредби одлуке 

 Овом   одлуком   прописано   је  да   инвеститор  плаћа  накнаду   за   комунално 
опремање грађевинског земљишта, као и начин обрачуна и висина накнаде која се 
утврђује у зависности од степена опремељености грађевинског земљишта и просјечних 
трошкова комуналног опремања грађевинског земљишта.Такође су предвиђене следеће 
измјене: 

 

- прописано је да се припрема за комунално опремање и комунално опремање 
грађевинског земљишта врши у складу са Програмом уређења простора. 

 

-  У складу са опредјељењем Савјета за унапређење пословног амбијента, регулаторних 
и структурних реформи, да се изврши изједначавање висине накнаде за пословне 
објекте и стамбене објекте, односно увођење јединствене висине накнаде за 
комунално опремање грађевинског земљишта независно од врсте и намјене  простора  
за  који  се  обрачунава,  предложеном  одлуком  је  висина накнаде дата јединствено 
по зонама, са висином која је приближно на нивоу и накнаде за стамбене објекте по 
одредбама претходне одлуке. 

- прописано   је   да   се  накнада   обрачунава   на   основу ревидованог идејног, 
односно главног пројекта, по м2 нето површине објекта и по м2    отвореног  простора  
на  парцели  пројектованог  за  обављање  дјелатности,  при чему се обрачун површина 
објекта врши према Правилнику о начину обрачуна површине и запремине објеката 
(“Службени лист ЦГ" бр.47/13) и стандарду МЕСТ ЕН15221-6. 

 

- происано је да се накнада утврђује у зависности од степена опремљености 
грађевинског земљишта и просјечних трошкова комуналног опремања.   Степен   
опремљености   грађевинског   земљишта   исказује   се коефицијентом 
опремљености по зонама, на основу припадајуће вриједност изграђених објеката и 
уређаја комуналне инфраструктуре и на основу тржишног критеријума вриједности 
локације, гдје је вриједност локације сразмјерна њеном положају и удаљености од  
градског центра, приступачности, обиму  и разноликости понуде и посебним 
погодностима за одређену намјену.  
При томе је јединични коефицијент опредијељен зони I, имајући у виду да ова зона по 
већини критеријума представља реперну зону града, у којој се остварује скоро 50% 
инвестиционих активности. При томе и због својих погодности, опслужености и нивоа  
опремљености  имају  коефицијент  већи  од  1,  док  зоне II, III,  IV  и  V  имају 
коефицијент мањи од 1 а то су зоне за које се предвиђа доношење нових планова као и 
зона VI ван урбанистиочке разраде ПУП-а  

 



Одлуком је предвиђено шест зона, чије су границе дефинисане у складу са границама 
захвата планских докумената  

 

-  приказани су трошкови комуналног опремања грађевинског земљишта процијењени  
на  основу  планских  показатеља  у  захвату  појединих  зона. Просјечни трошкови 
комуналног опремања на нивоу свих зона износе 35,2 еура по м2.  

- Образложење члана 5 :  
 Одлука о комуналном опремању грађевинског земљиста није мијењана од 29.12.2005 
године,  висина накнаде била у Е зони 25 €/м2 за пословне И 12,5 €/м2 за стамбене објекте 
што је по свим параметрим и упоредним анализама са другим општина било убедљиво 
најмања висина накнаде у односу на накнаду свих већих општина у Црној Гори.  
Као један од чињеница за веома ниску цијену накнаде навешћемо неке податке из Анализе 
фискалитета на локалном нивоу које је урадило Министарство финансија: 
Табела: Просјечни приходи остварени по основу накнаде за комунално опремање 
градјевинског земљишта у сјеверним и централним општинама у периоду 2007-2012 година 
(износ у €) 
 
NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRADJEVINSKOG ZEMLJI. 

Plav Berane Cetиnje Žabljak B. Polje Danиlovg Kolašиn Pljevlja 

63.382 81.331 125.800 190.085 283.815 315.703 325.479 610.978 

 

Табеларни подаци показују колико је Општина Беране због прениске цијене мање 
приходовала по основу накнаде о комуналном опремању грађевинског земљишта од 
осталих општина сјеверне и централне зоне, знајући да се у периоду од 2007-2012 у 
Беранама изградио значајан број  пословно-стамбених објеката. 
Ако би Општина Беране поступила по препоруци Савјета за унапређење пословног 
амбијента требала би да висину накнаде за најскупљу Е зону спусти на 12,5 €/м2 колико по 
претходној одлуци износи висина накнаде за стамбене објекте то би била медју најнижим 
висинама накнаде од свих општина у Црној Гори.  
Док висина накнаде у другим општинама које су већ добиле сагласност Владе износи за 
најскупју зону: у Колашину 30€/м2, на Цетињу 40€/м2, у Даниловграду 50€/м2(на висини 
накнаде за пословне објекте), у Подгорици 141€/м2, Котору 167€/м2. У Општини Петњица 
висина накнаде за пословне објекте је 40€/м2, а за стамбене 20€/м2, одлука (усвојене без 
претходно добијене сагласности Владе). 
 
Како Одлука о комуналном опремању грађевинског земљишта није мијењана од 29.12.2005 
године, и да смо по моделу и препоруци Заједнице општина и Министарства одрживог 
развоја и туризма дужни да донесемо нову Одлуку о комуналном опремању грађевинског 
земљишта озбиљно смо ушли у тај процес. Да би сто стручније и тачније дошли до цијене 
коштања просјечних трошкова комуналног опремања на територији општине Беране 
консултовали смо се са колегама из Секретаријата за урбанизам из Подгорице и 
примијенили њихов начин обрачуна заснован на подацима из планских докумената, цене 
експропријације земљишта и података стручњака из Агенције за инвестиције и развој 
Берана. Први пут се на овако свеобухватан начин и темељно приступило утврђивању 
реалних трошкова комуналног опремања по зонама, раније је то рађено паушално без 
узимања у обзир било каквих чињеничних показатеља. Висина накнаде по м2 у овој одлуци 
иако веца од претходне, заснована је на реалним и цињеницним показатељима, а и као таква 
це бити једна од најнизих од свих вецих Опстина у Црној Гори. 



 
Према планским показатељима за трошкове комуналног опремања потребно за  

URBANISTIČKA ZONA Ie  I   II III IV V VI 
PROSJEČNA CIJENA/m²-Pt 
Po planskиm pokazateljиma 

24 17,2 19,4 16,6 22,8 Nema 
plana 

Nema 
plana 

PROSJEČNA CIJENA/m²-Pt 
Sa eksproprиjacиjom 

24 24 27,16 23,2 38,78 38,78  

 
Ови показатељи су узети из планова који су из различитих периода усвајања. 
Имајући у виду чињеницу да је за комуналну инфраструктуру плановима приближно 
урачунато колико је потребно на нивоу једног плана за изградњу инфраструктуре а за 
експропријацију земљишта у плановима нису дати подаци а да за ту ставку треба одвојити 
приближно 40% добијена је цијена по зонама. 
У IV и V зони је урађен само један план и за те зоне су узети плански показатељи из тог  
плана и прихваћени за будуће планове. С обзиром да у  тим зонама готово да нема развијене 
инфраструктуре и да је за њихово спровођење потребна експропријација од 70% добијене 
су цијене као у табелама. 
 

- Сагласно одредбама Закона, Одлуком је прецизно разрађен начин реализације и 
могућности да инвеститор сам комунално опрема грађевинско земљиште  и  у вези са 
тим је уређен поступак. Инвеститор се у овом случају, примјеном поменутог 
законског рјешења, појављује као извођач радова на комуналном опремању своје 
локације, са којим надлежни орган закључује уговор којим се ближе регулишу 
међусобна права и обавезе. Обзиром да се у конкретном ради о познатом инвеститору, 
процедура уговарања и реализације предметних радова на комуналном опремању 
локације врши се без примјене одредби прописа којим су регулисане јавне набавке. На 
овакво рјешење упућује и Стручно упутство Министарства одрживог развоја и 
туризма бр.01-1546/4 од 01.08.2013. године, гдје је у тачки 7 наведено да треба 
“предвидјети услове за комунално опремање од стране инвеститора,  с тим  што  оно  
мора бити  у  складу  са  Законом  о  уређењу простора и изградњи објеката”. 

 

- Одредбе   ове   Одлуке   прописују   да   се   уговор   о   накнади   за   комунално 
опремање грађевинског земљишта склапа између инвеститора и  Општине, као и 
начин плаћања накнаде, обавезе и рокови извршења тих обавеза као и средстава 
обезбјеђење плаћања  

 

- Овом одлуком је планирано ослобађање накнаде чл.10 као и умањење чл.11 
- Такође је у циљу стимулисања производних дјелатности прописано умањење 

накнаде за објекте намијењене  за  производњу и  прераду, ослобађање накнаде за 
пољопривредне објекте и објекте намијењене за проиозводњу или прераду 
пољопривредних  производа. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган локалне управе надлежан за 
послове планирања и уређења простора . 

 
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  накнади  за комунално  
опремање грађевинског  земљишта  (‚‚Сл.лист  РЦГ  -  Општински  прописи'' бр. 01/06). 
На  основу  наведеног,  предлаже  се  Скупштини  Општине  да донесе Одлуку о накнади 
за комунално опремање грађевинског земљишта. 
 
 

 


