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TPA^CKO BETiE EPAM HOBOr RA3APA

FpaacKo Behe rpaaa Hobot na3apa Ha ccahhijh je pa3MaTpajio, yrBpAHno h
npe^Jiaace CKyraiiTHHH rpaaa Hobot Ila3apa aa ycBoJH:

npeaaor Pemeiba o cnyljesby Ha^ap Myjy H3 Hobot na3apa, y3 HaKHaay
HenocpeaHOM noroA6oM, 3eMjtHiHTe y jaBHoj cbojhhh (jiopMHpaHa Kao 3eMJbHHiTe 3a
peaoBHy ynoTpe6y nocaoBHor oSjeKTa Ha KaT. napiiejm 6p. 10651 KO Hobh na3ap, Ha
noTecy „ yn. CaBe KoBaieBHha".

3AKJbyHAK

Ha ocHOBy nnaHa 46. h 47. 3aK0Ha o jioKanHoj caMoynpaBH (,,Cny)K6eHH rnacHHK
PC", 6p. 129/07, 83/14 - ap. 3aKOH, 101/16 - AP- 3aKOH h 47/18), HJiaHa 66. TaHKa 21.
CTaTyra Fpaaa HoBor na3apa (,,Cjiy^c6eHH jihct Fpaaa HoBor na3apa", 6poj 6/19) h HJiaHa
67. nocaoBHHKa FpaacKor Beha Fpaaa HoBor IIa3apa (,,CjiyAc6eHH jihct Fpaaa Hobot
na3apa", 6poj 1/15), Fpa^cKo Behe Fpaaa Hobot na3apa, Ha ceAHHim oap^caHoj 17.
(JieSpyapa 2021. roAHHe, aohoch



ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 100 став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени 

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 и 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/2019- др. закон И 9/2020), члана 23. и 32. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС” 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), 

члана 136 Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/2018), члана 46. Статута Града Новог Пазара (“Службени лист Града Новог Пазара”, бр. 

6/19) и члана 39.став 1. тачка 3.Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист града 

Новог Пазара” бр. 1/2020), у поступку отуђења земљишта у јавној својини непосредном 

погодбом по захтеву Лађар Муја, из Новог Пазара  

Скупштина града Новог Пазара на седници одржаној дана ___________ године, доноси  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

ОТУЂУЈЕ СЕ Лађар Мују из Новог Пазара, уз накнаду непосредном погодбом, 

земљиште у јавној својини формирана као земљиште за редовну употребу пословног 

објекта, на катастарској парцели бр. 10651 КО Нови Пазар, уписана као јавна својина 

града Новог Пазара са обимом удела 147/990, на потесу „Саве Ковачевића“ уписана у 

препису листа непокретности број 15803 КО Нови Пазар. 

 

Обавезује се  Лађар Мујо,  да у року од 30 дана од дана коначности овог решења, закључи 

уговор са Градом Новим Пазаром, а којим ће ближе бити регулисане обавезе око плаћања 

земљишта. 

 

Ако лице којем је отуђено грађевинско земљиште својом кривицом не закључи уговор у 

року из става 2. овог решења, надлежни орган Града Новог Пазара, на предлог Градског 

правобраниоца, донеће акт о стављању ван снаге овог решења. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 

Лађар Мујо из Новог Пазара, ул. Својбор 59, поднео је захтев овом органу под бројем 463-

134/18 дана 20.08.2018.године, којим тражи да му се отуђи земљиште из јавне својине 

града Новог Пазара непосредном погодбом на катастарској парцели бр. 10651 КО Нови 

Пазар.  

 

 

Уз захтев подносилац је приложио решење овог органа бр.463-82 од 25.07.2018.године, 

препис листа непокретности бр. 15803 КО Нови Пазар од 17.11.2017. године издат од 

Службе за катастар непокретности Нови Пазар, Копију катастарског плана бр. 953-1/2017-

1737 од 17.11.2017. године, Елаборат геодетских радова урађен од стране „ГЕО-НП СТ“ , 

закључак којим се даје сагласност на закључак комисије за процену тржишне вредности 

земљишта бр. 06-198/19 од 31.07.2019. године. 

          

 



Увидом у поднета документа овај орган је утврдио следеће: 

 

- Из решењаОдељења за имовинско правне послове бр.463-82 од 25.07..2018.године 

утврђено је да је катастарска парцела бр.10651 уписана у лист непокретности 

бр.15803 КО Нови Пазар истовремено и грађевинска парцела и представља 

земљиште за редовну употребу објекта који се на њој налазе, власника Лађар Муја. 

Утврђује се право власника објекта да право својине на грађевинском земљишту 

стекне непосредном погодбом;  

 

-  Из преписа листа непокретности Службе за катастар непокретности Нови Пазар 

бр. 15803 КО Нови Пазар од 17.11.2017. године види се да се катастарска парцела 

бр. 10651 КО Нови Пазар, укупне површине 990м2, води као јавна својина Града 

Новог Пазара са уделом од 147/990, право коришћења Лађар Муја са уделом од 

843/990;  

 

-  из закључка о процени тржишне вредности земљишта бр. 06-288-3/20 од 

12.02.2021. године види се да је Градско веће Града Новог Пазара прихватило 

предлог Комисије и утврдила тржишну вредност земљишта означено као 

катастарска парцела 10651КО Нови Пазар у површини од 147 м2 у износу од 28.000 

еур-а по 1 ару односно 280 еур-а по 1 м2, у динарској противвредности на дан 

уплате по средњем курсу НБС-а;  

 

 

-  на записнику о саслушању странке од 17.02.2021. године, подносилац захтева 

Лађар Мујо изјавио је да је сагласан са проценом вредности на катастарској 

парцели бр. 10651 КО Нови Пазар и сагласан је да му се отуђи удео града Новог 

Пазара на основу процењене вредности.  

 

 

Чланом 100. Став 1.тачка 3. Закона о планирању и изградњи прописано је „Грађевинско 

земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у 

случају: Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити или дати у закуп 

непосредном погодбом у случају: 

1) изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и 

других објеката у јавној својини; 

2) исправке граница суседних катастарских парцела; 

3) формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. овог закона; 

 

 

Чланом 39. Став 1. Тачка 3. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени лист града 

Новог Пазара” 1/2020) прописано је ”грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити или дати непосредном погодбом у случају формирања грађевинске парцеле у 

складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи”.   

 

На основу напред утврђеног чињеничног стања, овај орган је оценио да су испуњени 

услови за отуђење земљишта као у диспозитиву, због тога што је чланом 100.  став 1. 

тачка 3. Закона о планирању и изградњи,  предвиђено да се може отуђити грађевинско 



земљиште у јавној својини непосредном погодбом у случају формирања грађевинске 

парцеле  у складу са чланом 70.Закона, односно којим се утвђује земљиште за редовну 

употребу.  

  

На основу утврђеног чињеничног стања и оцене изведених доказа, а применом члана 100  

став 1. тачка 3ч Закона о планирању и изградњи и чланова 39.став 1.тачка 3. Одлуке о 

грађевинском земљишту, решено је као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења  не може се изјавити 

жалба али се може покренути  и водити управни спор тужбом код Управног суда у 

Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба  се подноси непосредно или 

преко органа који је решење донео, таксирана одговарајућим износом судске таксе. 

 

 

 

08 Број: 463-134/18 

                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Нови Пазар,_____.2021.г.                                      Др Анела Шемсовић 

 

___________________________ 

 

 

 

                   

       

         Обрађивач,             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,                                                                                                                                                      

Пемба Џанковић, дипл.правник                                                 Хасиба Мурић, дипл.правник 

                                                          

 

 


