
Epoj: 463-20/21
y Hobom na3apy, 17. 4>e6pyapa 2021.

rPAJ^CKO BETiE FPAflA HOBOF nA3APA

o Behe rpa^a HoBor F(a3apa Ha ce^^HHiM je pa3MaTpauo, yrBpflnno h
npe^jraace CKynuiTHHH rpa^a HoBor Ila3apa fla ycBojn:

Ilpe^jior OflnyKe o pa3ineHH HenoKpeTHOCTH HenocpeflHOM noro^SoM H3Meljy rpa^a
HoBor na3apa h OiuepoBHh HcMexe a OMepoBHh HeunSa.

Ha ocHOBy inaHa 46. h 47. 3aKona o noKajiHoj caMoynpaBH (,,Cnyac6eHH raacHHK
PC", 6p. 129/07, 83/14 - ^p. 3aKOH, 101/16 - up. 3aKOH h 47/18), HnaHa 66. xa^xa 21.
CTaTyra Fpaaa HoBor F^^apa (,,Cnyac6eHH jihct Fpana HoBor FIa3apa", 6poj 6/19) h HjiaHa
67. nocjioBHHKa FpaacKor Beha Fpaaa HoBor FIa3apa (,,Cny6eHH jihct Fpana HoBor
FIa3apa", 6pqj 1/15), Fpancico Behe Fpa^a HoBor Ftaapa, Ha ceflmmH o^p^caHoj 17.

4>e6pyapa 2021. ro^^HHe, aohoch



             

                    

                                      

ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 100.ст.1.тачка 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 

- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019 - др. Закон И 

9/2020), члана 23. и 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 42. Статута Града Новог Пазара 

(Службени лист Града Новог Пазара 6/19), члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту 

(“Службени лист града Новог Пазара” 1/2020), Скупштина града Новог Пазара на својој 

седници одржаној дана __________2021 године , доноси 

 

 

ОДЛУКА 

О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

 

                                                                      Члан 1. 

 

Град Нови Пазар је власник непокретности означене као катастарска парцела бр.6909 КО 

Нови Пазар,  у површини од 276 м2, уписане у листу непокретности бр.18844 КО Нови Пазар, 

са уделом од 1/1 . 

 

                                                    Члан 2. 

 

Омеровић Исмета и Омеровић Неџиб, обоје из Новог Пазара су сувласници са обимом удела 

½,  на следећим непокретностима:  

 

- Катастарска парцела бр.23060/9 КО Нови Пазар,   у површини од 136 м2, уписана у 

листу непокретности бр.6719 КО Нови Пазар ;  

- Катастарска парцела бр.23060/45 КО Нови Пазар, у површини од 73м2, уписана у 

листу непокретности бр.6719 КО Нови Пазар; 

- Катастарска парцела бр.23060/46 КО Нови Пазар, у површини од 161м2, уписана у 

листу непокретности бр.6719 КО Нови Пазар.  

  

Члан 3. 

            

Стране Град Нови Пазар и Омеровић Исмета и Омеровић Неџиб размењују међу собом 

непокретности из члана 1 и 2. ове Одлуке, на начин да Омеровић Исмети и Омеровић Неџибу 

припада у својину кастарска парцеле бр.6909 КО Нови Пазар у површини од 276 м2, уписана 

у листу непокретности бр.18844 КО Нови Пазар, са уделом од по ½, а граду Граду Новом 

Пазару припадају  у својину следеће катастарске парцеле:  

 

- Катастарска парцела бр.23060/9 КО Нови Пазар,   у површини од 136 м2, уписана у 

листу непокретности бр.6719 КО Нови Пазар ;  

- Катастарска парцела бр.23060/45 КО Нови Пазар, у површини од 73м2, уписана у 

листу непокретности бр.6719 КО Нови Пазар; 

- Катастарска парцела бр.23060/46 КО Нови Пазар, у површини од 161м2, уписана у 

листу непокретности бр.6719 КО Нови Пазар. 

 



 

 

Члан 4. 

 

  

Пре закључења уговора о размени, Омеровић Исмета и Омеровић  Неџиб се обавезују да 

изврше претварање права коришћења у право својине на катастарским парцелама бр.23060/9, 

2309/45 и 23060/46 КО Нови Пазар.  

Члан 5.  

 

Уколико приликом процене вредности непокретности описане у члану 1 и члану 2. ове 

Одлуке настану обавеза плаћања, Антонијевић Благојка и Лончаревић Илија регулисаће 

обавезу пре закључења уговора о размени непокретности.  

 

Члан 6.  

 

Ближа права и обавезе регулисаће се уговором који ће стране закључити у року од 30 дана од 

дана доношења ове Одлуке . 

 

 

Члан 7.  

 

Уколико стране не закључе уговор у року из става 1. овог члана, надлежни орган града Новог 

Пазара, на предлог Градског јавног правобраниоца, донеће акт о стављању ван снаге ове 

одлуке . 

 

Члан 8. 

 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Новог 

Пазара . 

                            

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

                                       

Број:463- 20 /21 

Нови Пазар, ______2021.године 

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИЦА   

                                                                                                                 Др Анела Шемсовић 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 

 

Омеровић Исмета и Омеровић Неџиб, обоје  из Новог Пазара обратили су  се Одељењу за 

имовинско правне послове захтевом од 21.01.2021.године, којим су тражили  размену 

непокретности означених као катастарске парцеле бр.23060/9, 23060/45 и 23060/46 КО Нови 

Пазар, укупне површине 370м2 за непокретност означену као катастарка парцела  бр.6909  КО 

Нови Пазар, у површини од 276 м2, уписана у листу непокретности бр.18844 КО Нови Пазар . 

  

Увидом у информацији о локацији утврђено је да су катастарске пацеле бр. 23060/9, 23060/45 

и 23060/46 КО Нови Пазар на основу плана Генералне регулације за део центра насељеног 

места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи 

Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, 

део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија  представљају један део 

планиране саобраћајнице, другим делом планирана је изградња дечијег вртића (планирана 

површина јавне намене).  

 

Увидом у информацији о локацији утврђено је да је катастарска парцела бр. 6909 КО Нови 

Пазар на основу плана Генералне регулације за део центра насељеног места града Новог 

Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, 

Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир. 

 

Чланом 100.ст.1.тачка 7 . Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) 

прописани је : „ да се грађевинско земљиште у јавној својини  може отуђити или дати у закуп 

непосредном погодбом у случају размене грађевинског земљиште“ .  

 

Чланом 13.став 1.тачка 3 Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист града Новог 

Пазара” 1/2020) прописано је „ случај прибављања непокретности у јавну својину путем 

размене, ако је та размена у интересу јединице локалне самоуправе, уз испуњење свих 

услова“. 

 

Чланом 15.став 2. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист града Новог Пазара” 

1/2020) прописано је „ под отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена 

непокретности“. 

 

Чланом 15. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист града Новог Пазара” 

1/2020) прописано је: „У случају размене између власника грађевинског земљишта у јавној, 

задружној и приватној својини, не спроводи се поступак јавног надметања ни прикупљања 

понуда јавним огласом, имајући у виду правну природу института размене. Предмет размене 

може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

 

На основу напред наведеног, орган налази да како су катастарске парцеле у приватној својини 

по важећем плану генералне регулације површине јавне намене ( приступне саобраћајнице и 

изградња дечијег вртића) да постоји интерес града Новог Пазара да се изврши размена.  

 



 

Обрађивач,             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,                                                                                                                                                      

Пемба Џанковић, дипл.правник                                                                   Хасиба Мурић, 

дипл.правник     

 

_________________________                                                              _________________________                                                                                                                                       


