
 
На основу члана 33 став 1 тачка 2 Статута општине Беране („Сл.лист РЦГ- 
Oпштински прописи“ бр.21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГ-Oпштински прописи“ бр. 
6/11) и члана 10 став 1 алинеја 9 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Комунално“ Беране („Сл.лист ЦГ-Oпштински прописи“ бр. 22/14), 
Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана 11. 07. 2018. године, 
донијела  је  
 
 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга 
које пружа ДОО „Комунално“  Беране 

 
 
 

Члан 1 
 
Даје се сагласност на  Одлуку  о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа 
ДОО „Комунално“ Беране, број 1246 од 03.07.2018.године, коју је донио Одбор 
директора друштва. 
 

Члан 2 
 
Саставни дио ове одлуке је Одлука о утврђивању цијена комуналних услуга које 
пружа друштво из члана 1 ове одлуке. 
 

Члан 3 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу  Црне 
Горе – Oпштински прописи. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 

Број: 02-030-402           ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Беране, 16. 07. 2018. године    Новица Обрадовић 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
I Правни основ за доношење одлуке 
 
Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 33 став 1 тачка 2 Статута 
општине Беране, којим је прописано да Скупштина доноси прописе и друге опште акте, члану 
32 став 9 Статута ДОО„Комунално“ Беране, којим је дато овлашћење Одбору директора да 
може утврђивати цјеновник услуга и члану 10 став 1 алинеја 9 Одлуке о оснивању друштва са 
ограниченом одговорношћу „Комунално“ Беране, којим је прописано да оснивач друштва даје 
сагласност на утврђени Цјеновник услуга. 
 
II Разлози за доношење одлуке 
 
Одбор директора на двадесетој сједници одржаној дана 02.07.2018.године, разматрао је предлог 
Одлуке о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО „Комунално“ Беране, у којој је 
предложено повећање одређених цијена из домена послова које обавља ДОО „Комунално“ 
Беране. 
Иста Одлука усвојена је једногласно.  
Разлоге да се усвоји  Одлука Одбор директора је нашао у чињеници да је повећана стопа ПДВ-а 
са 19% на 21%,  а ДОО „Комунално“ Беране је обвезник плаћања ПДВ-а на фактурисану 
реализацију. Цијене нафтних деривата су повећане за трећину у односу на раније утврђен 
цјеновник комуналних услуга. Повећане су и цијене комуналних посуда, које је неопходно 
константно мијењати и обнављати. Такође дошло је до повећања цијена: грађевинског 
материјала, ХТЗ опреме, пнеуматика, резервних дјелова, уља и мазива за специјална комунална 
возила. 
Одбор директора је уз дате разлоге закључио да би се предложеним повећањем смањио губитак 
у пословању друштва и кренуло у позитиван тренд пословања. 
Узимајући у обзир обим послова, који су Одлуком о комуналном реду повјерени ДОО 
„Комунално“ Беране, Одбор директора је нашао да је Одлука о повећању одређених цијена за 
вршење комуналних услуга реална и неопходна, ради даљег пословања друштва. 
 
Сходно одредбама члана 17, став 1, алинеја 10 Одлуке о оснивању ДОО „Комунално“ Беране, 
Одбор директора друштва, донио је Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга коју је 
доставио оснивачу на давање сагласности, како је то прописано чланом 10 Одлуке о оснивању 
друштва, а у складу са обавезом  друштва да своје пословање усклади са одредбама исте одлуке. 
 
III Средства потребна за спровођење ове одлуке 
 
За реализацију ове Одлуке нису потребна посебна финансијска средства. 
 
 
Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о 
давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга које пружа Друштво са 
ограниченом одговорношћу „Комунално“ Беране. 


