
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

          На 20. сједници Скупштине општине, која је одржана дана 31.10.2018. године, 

Закључком је прихваћен Нацрт Одлуке о комуналној накнади и упућен на јавну 

расправу, која ће трајати до 01.12.2018. године. Позивају се сва заинтересована правна 

и физичка лица да примједбе, мишљења и приједлоге доставе Одјељењу за стамбено-

комуналне послове најкасније до истека наведеног рока.  

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 

 

НАЦРТ   

 

        На основу члана 22. став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске”, број: 124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 2. и 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и 

члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Дервента („Службени гласник општине 

Дервента”, број 7/17), Скупштина општине Дервента на _______ сједници одржаној 

__________ , донијела је 

 

О Д Л У К У  

О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком уређује се обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основи и мјерила којима 

се утврђује висина комуналне накнаде и кориштење средстава остварених од 

комуналне накнаде на подручју општине Дервента (у даљем тексту: општина).  

 

Члан 2. 

 

          (1) Обвезници комуналне накнаде су власници стамбеног, пословног или другог 

простора, привременог или сталног, изграђеног са одобрењем за грађење или без 

одобрења за грађење, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно 

физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне 

потрошње. 

          (2) Под другим простором у смислу ове одлуке подразумијева се гаражни 

простор, дворишни или помоћни објекат.  

 

Члан 3. 

 

          Комунална накнада утврђује се у зависности од степена опремљености насеља 

комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње, квалитета и 

стандарда комуналних производа и услуга и зоне градског грађевинског земљишта у 

којој се објекат налази.  

 



 

Члан 4. 

 

          (1) Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје првог дана сљедећег мјесеца од 

изградње, стицања у власништво, односно стицања права кориштења простора из члана 

2. ове одлуке, а престаје са даном престанка кориштења објекта, на основу коначног 

рјешења о рушењу, односно рушењем објекта. 

          (2) Обвезник комуналне накнаде је дужан да у року од 15 дана од дана изградње 

или стицања у власништво или стицања права кориштења простора из члана 2. ове 

одлуке, поднесе пријаву Одјељењу за стамбено комуналне послове општине, за 

утврђивање висине накнаде.  

 

Члан 5. 

 

          (1) Висина мјесечне комуналне накнаде за стамбени простор израчунава се 

множењем изграђене корисне површине простора (m2) са јединицом мјере изражене у 

КМ за одређену зону.  

          (2) Изграђена корисна површина простора утврђује се на основу података из 

рјешења о утврђивању минимално-техничких услова за пословни простор, евиденција о 

стамбеним објектима и увиђаја на лицу мјеста, a обвезник комуналне накнаде је дужан 

да пружи податке о површини простора и да омогући да се до тих података дође. 

          (3) Висина накнаде за стамбени простор обрачунава се по зонама, како слиједи:  

- I зона 1 m2  ..........................0,090 КМ 

- II зона 1 m2 ..........................0,075 КМ 

- III зона 1 m2 ....................... 0,065 КМ 

- IV зона 1 m2 ....................... 0,050 КМ 

- V зона 1 m2 ..........................0,035 КМ 

- VI зона 1 m2 ....................... 0,020 КМ 

          (4) На обрачун висине комуналне накнаде по зонама из става 2. овог члана 

користиће се обухват зоне које су утврђене Одлуком о грађевинском земљишту. 

 

Члан 6. 

 

          Висина накнаде за пословне објекте обрачунава се по зонама, како слиједи:  

               - за пословне објекте површине до 15.000 м2 - утврђује се као производ  

                 комуналне накнаде за стамбени простор у истој зони и коефицијента 2,5; 

               - за пословне објекте површине преко 15.000 м2 утврђује се као производ  

                 комуналне накнаде за стамбени простор у истој зони и коефицијента 1,5; 

               - за објекте правних лица из области школског и предшколског образовања,  

                  културе и спорта, хуманитарних организација, омладинских                   

                 организација и удружења, удружења грађана, као и за објекте који служе за    

                 обављање вјерских обреда, утврђује се као производ комуналне накнаде за  

                 стамбени простор у истој зони и коефицијента 0,3. 

 

Члан 7. 

 

          За гаражни простор, дворишне или помоћне објекте, комунална накнада се 

утврђује као производ комуналне накнаде за стамбени простор у истој зони и 

коефицијента 0,5.  

 



 

Члан 8. 

 

          (1) Висина комуналне накнаде утврђује се рјешењем Одјељења за стамбено- 

комуналне послове, појединачно за сваку текућу годину. 

          (2) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству 

за просторо уређење, грађевинарство и екологију у року од 15 дана од дана достављања 

рјешења.  

Члан 9. 

 

          Комунална накнада плаћа се у два дијела. Први дио се плаћа најкасније до 30. 

јуна текуће године у износу од најмање 50% укупног износа накнаде, а други дио, тј 

преостали износ се плаћа најкасније до 31. децембра текуће године. 

           

Члан 10. 

 

           Обвезник плаћања комуналне накнаде је дужан пријавити Одјељењу за стамбено 

комуналне послове сваку промјену од које зависи висина и обавеза плаћања комуналне 

накнаде у року од 15 дана од дана настанка промјене. 

           

Члан 11. 

 

          (1) Комунална накнада плаћа се на рачун буџета општине Дервента.  

          (2) Средства остварена наплатом комуналне накнаде користе за финансирање 

дјелатности заједничке комуналне потрошње, према Програму заједничке комуналне 

потрошње који доноси Скупштина општине.  

 

                                                         Члан 12. 

          Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одјељење за стамбено комуналне 

послове.  

 

Члан 13. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналној накнади 

(„Службени гласник општине Дервента“, број: 17/12 и 4/14). 

 

Члан 14. 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Дервента“, а примјењиваће се од 01.01.2019. године.   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

Број:                                                                                                     Предсједник СО 

Датум:                                                                                              Маријан Кљајић, с.р. 


