
Broj: 06-140/20
U Novom Pazaru, 29. jula 2020. godine

GRADSKO VECE GRADA NOVOG PAZARA

Gradsko vede Grada Novog Pazara na sednici je razmatralo, utvrdilo i predlaze
SkupStini Grada Novog Pazara da usvoji:

Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrdivanju doprinosa za uredivanje
gradevinskog zemljiSta.

zakljuCak

Na osnovu dlana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Slu4beni glasnik RS", br.
129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), dlana 66. Statuta Grada Novog Pazara
(,,Sluzbeni list Grada Novog Pazara", broj 6/19) i ^lana 67. Poslovnika Gradskog veda Grada
Novog Pazara (,,Sluzbeni list Grada Novog Pazara", broj 1/15), Gradsko vede Grada Novog
Pazara, na sednici odrjlanoj 29. jula 2020. godine, donosi



ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 97. и 98. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

број 72/2009 и 81/2009 исправка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука 

УС, 98/13-Одлука УС 132/14, 145/14, 83/18, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 32. става 

1. тачке 6. и 14. а у вези члана 65. и 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 46. Став 1. тачка 

50. Статута града Новог Пазара („Службени лист  града Новог Пазара“, број  6/2019), 

Скупштина  града  Новог  Пазара на седници одржаној   2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист 

града Новог Пазара“, бр. 2/19 и 1/2020) члан 13. став 1. мења се и гласи: 

 

“Ако инвеститор: 

 

- уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са Законом, у циљу изградње 

новог објекта исте намене и веће површине на истој локацији, допринос плаћа само 

за разлику у броју квадрата нето површине између објекта који планира да изгради и 

објекта који се уклања; 

- уклања постојећи објекат једне намене, који је изграђен у складу са Законом и гради 

објекат друге намене или врши промену намене за који се плаћа већи износ 

доприноса, допринос се обрачунава у висини разлике између доприноса за објекат 

који се гради и објекта који се руши; 

- уклања објекат за који је плаћена накнада за уређивање грађевинског земљишта по 

раније важећим прописима а за који се по овој одлуци не плаћа допринос, допринос 

за намену за који се гради нови објекат обрачунава се у висини од 40% од пуног 

износа доприноса; 

- уклања објекат за који је издато решење о озакоњењу објекта у складу са Законом о 

озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број 96/2015, 83/2018 и 81/2020-одлука УС), у 

циљ изградње новог објекта исте намене и веће површине на истој локацији, 

допринос плаћа само за разлику у броју квадрата нето површине између објекта који 

планира да изгради и објекта који се уклања; 

- уклања објекат једне намене, за који је издато решење о озакоњењу објекта у складу 

са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број 96/2015, 83/2018 и 81/2020- 

одлука УС) и гради објекат друге намене или врши промену намене за који се плаћа 

већи износ доприноса, допринос се обрачунава у висини разлике између доприноса 

за објекат који се гради и објекта који се руши.“ 

 

У члану 13. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 

„У случајевима из става 1. овог члана, инвеститор је дужан да Градској управи достави 

документацију којом доказује површину и намену објекта, као и да је објекат који се руши 

изграђен или озакоњен у складу са законом.“ 

 

У члану 13. ставови 2, 3 и 4 постају ставови 3, 4 и 5. 



Члан 2. 
 

Члан 8. се мења и гласи: 

 
 

„Коефијенти за зону : 

 
УРБАНИСТИЧКА 

ЗОНА 
КОЕФИЦИЈЕ

НТ 
ЕКСТРА ЗОНА 0.1 

И А ЗОНА 0.09 

И Б ЗОНА 0.08 

ИИ А ЗОНА 0.07 

ИИ Б ЗОНА 0.06 

ИИИ А ЗОНА 0.05 

ИИИ Б ЗОНА 0.04 

ИВ А ЗОНА 0.03 

ИВ Б ЗОНА 0.02 

В ЗОНА 0.01 
 

 
НАМЕНА ОБЈЕКТА КОЕФИЦИЈЕ

НТ 
ПОРОДИЧНА НАМЕНА 0.4 

ПОРОДИЧНО СТАМБЕНА НАМЕНА 0.6 

СТАМБЕНА НАМЕНА 1.4 

КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА 1.5 

НАМЕНА ПОСЛОВАЊЕ 1.5 

НАМЕНА ПРОИЗВОДЊА ПОСЛОВАЊЕ 0.6 

ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 0.7 

ЕКОНОМСКА НАМЕНА 0.2 

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ 0,1 

ПОМОЋНА НАМЕНА 0.4 

ПОМОЋНА ГАРАЖНА НАМЕНА 0.7 

 
 

Члан 3. 

 

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

Новог Пазара“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 
 

Број 350- /2020 

У Новом Пазару,  2020. године. 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Др Анела Шемсовић 


