
 
 
На основу члана 29 став 2 и члана 40 став 2 тачка 3 Закона о државној 
имовини (»Сл. лист ЦГ«, бр. 21/09 и 40/11), члана 45 став 1 тачка 9 Закона о 
локалној самоуправи (»Сл. лист РЦГ«, бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и »Сл. 
лист ЦГ«, бр. 88/09, 03/10, 73/10 и 38/12, 10/14 и 13/16), и члана 41 Статута 
Општине Бар (»Сл. лист ЦГ – општински прописи«, бр. 6/11), Скупштина 
Општине Бар, на сједници одржаној дана ________ 2017. године, донијела 
је  
 
 

ОДЛУКУ  
о продаји  катастарске парцеле број 6461/7 КО Нови Бар  

 
 

Члан 1. 
Општина Бар продаје непосредном погодбом непокретност катастарски 
означену као катастарска парцела број 6461/7, по култури неплодно 
земљиште укупне површине 526м2, уписану у лист непокретности број 1154 
КО Нови Бар, на којој је ималац права располагања у цјелини.  
 

Члан 2.  
Катастарска парцела број 6461/7 КО Нови Бар, продаје се Шкријељ Неџад 
Јасмину, из Бара ради комплетирање урбанистичке парцеле број А3-УП2, у 
зони »А«, блок 3, која се састоји од: катастарске парцеле број 6461/7 и 
катастарских парцела  број: 6177/1 површине 1.343м2 и 6178 370м2, обје  
својина именованог у обиму права 1/1, све КО Нови Бар, а у складу са ДУП-
ом »Тополица ИВ« (»Сл.лист ЦГ-општински прописи«, бр.39/13).  
 

Члан 3.  
Непокретност из члана 1 ове Одлуке продаје се по цијени од 414,97€/м2, 
што укупно износи  218.274,22€, коју је купац дужан уплатити у року од 15 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 4.  
У случају да купац у остављеном року из члана 3 ове Одлуке не уплати 
износ за који му је непокретност продата, ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 5. 
Средства остварена продајом ове  непокретности ће се користити за 
улагање у инфраструктуру  и друге капиталне инвестиције од значаја за 
Општину Бар.  
 
          Члан 6. 
Овлашћује се предсједник Општине да по ступању на снагу ове Одлуке, под 
условом да је накнада исплаћена, са Шкријељ Неџад Јасмином, закључи 
уговор о продаји непокретности.  
Све трошкове око реализације овог правног посла сносиће купац.  
 
 
 



 
 

Члан 7.  
Права и обавезе у вези накнаде за комунално опремање грађевинског 
земљишта регулисаће се посебним уговором који ће бити сачињен у року од 
30 (тридесет) дана од дана закључења уговора о продаји земљишта, а у 
складу са Одлуком о накнади за комунално опремања грађевинског 
земљишта.   
 

      Члан 8 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу ЦГ – општински прописи“.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАР 
 

 
Број: ________       ПРЕДСЈЕДНИК 
Бар, ________2017. године                                                  Радомир 
Новаковић 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Законом о државној имовини, у члану 40 став 2 тачка 3 уређено је  да је у 
случају докомплетирања урбанистичке парцеле, могућа продаја 
непокретности непосредном погодбом и у том случају општине не морају 
прибавити претходну сагласност Владе Црне Горе. Чланом 29 став 2 овог 
закона одређено је да непокретним и покретним стварима и другим 
добрима у државној имовини, на којима одређена својинска овлашћења 
врши општина, располаже надлежни орган општине у складу са овим 
законом и статутом. Како је Законом о локалној самоуправи дефинисано у 
члану 45 и Статутом Општине Бар у члану 41 да Скупштина општине 
располаже имовином, тиме је јасан правни основ и надлежност за 
одлучивање и доношење одлуке као у диспозитиву.  

Секретаријат за уређење простора, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине Општине Бар, је 26.02.2014. године, издао 
Урбанистичко-техничке услове број: 032-07-дј-352-52, за израду техничке 
документације за изградњу  објекта на урбанистичкој парцели А3-УП2 по 
ДУП-у »Тополица ИВ«, чији већи дио чине кат. парцеле 6177 и 6178, обје КО 
Нови Бар, својина у обиму 1/1 Шкријељ Неџада Јасмина из Бара, у чији 
састав у површини од 526м2, улази кат парцела 6461/1 КОНови Бар. Стога 
се Шкријељ Јасмин, ради комплетирања урбанистичке парцеле А3-УП2, 
дана 23.01.2017. године, обратио захтјевом Секретаријату за имовину, 
заступање и инвестиције  Општине Бар, за куповину дијела катастарске 
парцеле број 6461/1, располагање у обиму 1/1 Општине Бар, који чини 
саставни дио те урбанистичке парцеле.  

У складу са планом парцелације по ДУП-у „Тополица ИВ“, у катастру 
непокретности  издвојен је предметни дио кат.парц. 6461/1 КО Нови Бар, 
укупне површине 526м2 и исти је добио своју катастарску ознаку у л.н. бр. 
1154 КО Нови Бар, као  катастарска. парцела. број 6461/7.  

Урбанистичка парцела А3-УП2 у зони „А“, блок 3, по ДУП-у „Тополица 
ИВ“ у Бару, је у површини од 2.240,41м2. На овој урбанистичкој парцели 
планирана је изградња објекта мјешовите намјене, максималне БГП 
7.841,44м2. Катастарске  парцеле које чине ову урбанистичку парцелу«, 
налазе се у зони И и  накнада за уређење грађевинског земљишта сходно 
Одлуци о накнади за комунално опремања грађевинског земљишта у тој 
зони за изграђени објекат износи 126,00 €/ м2 НГП. 

Поткомисија Управа за некретнине Црне Горе ПЈ Бар је  актом бр. 
460-дј-2040/2017 од 28.09.2017.године утврдила је процјену вриједности 
предметне непокретности на износ од 414,97€/м2 земљишта. 

Шкријељ Неџада Јасмин  је дописпом, који је код Општине Бар 
заведен под бројем 04-460/17-151/1 од 20.10.2017. године и допуном тог 
дописа број 04-460/17-151 од 03.11.2017. године,  обавијестио Општину Бар 
да је сагласан са процијењеном вриједности земљишта на износ од 
414,97€/м2 и изјаснио се да је заинтересован да по тој утвђеној процијењеној 
вриједности купи предметно земљиште.  

Одлуком о Буџету за 2017. годину, Општина Бар је планирала приход 
по основу продаје земљишта. Средства остварена од продаје, сходно члану 



23 став 2 Закона о државној имовини, ће се усмјерити у изградњу 
комуналне инфраструктуре и капиталних објеката од значаја за Општину 
Бар.  

 
  
                            СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ ЗАСТУПАЊЕ И 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 


