
На основу члана 38 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Службени лист ЦГ" бр. 
2/18, 34/19 и 38/20), члана 29 став 2 и члана 34 става 1 Закона о државној имовини 
("Службени лист ЦГ" бр. 21/09 и 40/11), члана 36 став 1 тачка 2 и 9 Статута општине 
Беране ("Службени лист ЦГ-Општински прописи" бр. 42/18), Скупштина општине Беране, 
на сједници одржаној дана, 27. новембра 2020. године, донијела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о прибављању непокретности за потребе Новог градског гробља 

 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се прибављање непокретности за потребе Новог градског гробља: 
 
- Катастарске парцеле бр.1162, по култури воћњак 3 класе у површини од 960м2, 
уписана у листу непокретности бр.441 КО Будимља, по цијени од 12,89€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1163, по култури воћњак 3 класе у површини од 1105м2, 
уписана у листу непокретности бр.398 КО Будимља, по цијени од 12,89€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1164, по култури воћњак 3 класе у површини од 1128м2, 
уписана у листу непокретности бр.440 КО Будимља, по  цијени од 12,91€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1165, по култури воћњак 3 класе у површини од 3008м2, 
уписана у листу непокретности бр. 404 КО Будимља, по цијени од 13,00€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1166, покултуривоћњак 3 класе у површиниод 2876м2, 
уписана у листу непокретности бр.387 КО Будимља, по цијени од 13,07€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1167, по култури воћњак 3 класе у површини од 4375м2, 
уписана у листу непокретности бр.852 КО Будимља, по цијени од 12,94€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1168, по култури ливада 4 класе у површини од 7082м2, 
уписана у листу непокретности бр.754 КО Будимља, по цијени од 12,65€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1169, по култури воћњак 3 класе у површини од 5125м2, 
уписана у листу непокретности бр.754 КО Будимља, по цијени од 12,79€ за 1м2, 
- Катастарскепарцеле бр.1170, по култури воћњак 3 класе у површини од 1204м2, 
уписана у листу непокретности бр.427 КО Будимља, по цијени од 12,82€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1171, по култури воћњак 3 класе у површини од 4602м2, 
уписана у листу непокретности бр.584 КО Будимља, по цијени од 15,20€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1172/1, по култури ливада 4 класе у површини од 3412м2, 
уписана у листу непокретности бр.584 КО Будимља, по цијени од 12,98€ за 1м2, 
- Катастарске парцеле бр.1173, по култури ливада 4 класе у површини од 1818м2, 
уписана у листу непокретности бр.584 КО Будимља, по цијени од 13,08€ за 1м2. 
 

Члан 2. 
 

Одобрава се исплата правичне накнаде за засаде  : 
 
- На катастарској парцели бр.1162,  уписана у листу непокретности бр.441 КО 
Будимља за 17 стабала јабуке  износ од 4.080,00€, 
- На катастарској парцели бр.1163, уписана у листу непокретности бр.398 КО 
Будимља за 16 стабала јабуке  износ од 3.840,00€, 



- На катастарској парцели бр.1164, уписана у листу непокретности бр.440 КО 
Будимља  за 6 стабала јабуке  и 12 стабала шљиве износ од 3.360,00€, 
- На катастарској парцели бр.1165, уписана у листу непокретности бр. 404 КО 
Будимља  за 29 стабала јабуке  и 9 стабала шљиве износ од 8.400,00€, 
- На катастарској парцели бр.1166, уписана у листу непокретности бр.387 КО 
Будимља  за 24 стабала јабуке  и 7 стабала шљиве износ од 6.880,00€, 
- На катастарској парцели бр.1167, уписана у листу непокретности бр.852 КО 
Будимљаза 36 стабала јабуке износ од 8.640,00€, 
- На катастарској парцели бр.1169, уписана у листу непокретности бр.754 КО 
Будимља  за 37 стабала јабуке  износ од 8.880,00€, 
- На катастарској парцели бр.1170, уписана у листу непокретности бр.427 КО 
Будимља  за 16 стабала јабуке  износ од 3.840,00€, 
- На катастарским парцелама бр.1171 и 1172/1, уписане у листу непокретности 
бр.584 КО Будимља  за 50 стабала јабуке, 21 стабло шљиве и 3 стабла крушке, износ од 
6.441,00€. 
 

Члан 3 
 

 Вриједност непокретности и засада утврђена је од стране Коморе процјенитеља 
Црне Горе Извјештајем о процјени вриједности земљишта и засада. 
 
 

Члан 4 
 

Међусобна права и обавезе Општине Беране и власника непокретности  и засада   
из члана 1 и члана 2 ове Одлуке регулисаће се посебним уговорима. 
 

Члан 5 
 

Овлашћује се предсједник Општине Беране да закључи уговоре из члана 4 ове 
Одлуке. 
 

Члан 6 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне 
Горе-Општински прописи". 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
Број:02-016/20-321 
Беране, 30. 11. 2020.године                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                      Новица Обрадовић 

 
 
 
 



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Правни основ за доношење Одлуке 

 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан  је у члану 38 став 1 тачка 9 Закона 

о локалној самоуправи, којим је прописано да Скупштина располаже непокретном 
имовином, осим у случајевима отуђења имовинских права на непокретностима 
непосредном погодбом, утврђеним законом којим се уређује државна имовина, члану 29 
став 2 Закона о државној имовини којим је прописано 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, 
члану 34 став 1 Закона о државној имовини којим  је прописано да Општина одлучује о 
стицању и располагању правима која јој припадају у складу са овим законом и члану 36. 
став 1 тачка 2 Статута општине Беране који прописује да скупштина доноси прописе и 
друге опште акте и располаже непокретном имовином, осим у случајевима отуђења 
имовинских права на непокретностима непосредном погодбом, утврђеним законом којим 
се уређује државна имовина; 
 
 

 Разлози за доношење 
 

Опште позната чињеница је да на Градском гробљу у Беранама недостаје простора 
за изградњу нових гробних мјеста па је Општина Беране током 2019 године  провела низ 
активности на одређивању локације за Ново градско гробље. У склопу тих активности је 
Служба главног градског архитекте провела јавни увид у потенцијалне локације за Ново 
градско гробљеи петнаестодневну јавну расправу током које је заинтересована јавност у 
присуству службеника општине вршила увид у предметне локације и усменим и писаним 
обраћањем доставила предлоге, примједбе, сугестије и мишљења на исте. 

Предсједник општине је 22.11.2019. године донио Одлуку о одређивању локације 
за изградњу локалног објекта од општег интереса-новог градског гробља чији саставни 
дио је Програмски задатак са елементима урбанистичко-техничких услова за израду 
техничке документације.Одлука је објављена у „Службеном листу Црне Горе-Општински 
прописи“ број13/20. 

Ради утврђивања тржишне вриједности непокретности које су у захвату локације 
ангажована је Комора процјенитеља Црне Горе која је крајем децембра 2019 године у 
аналогном и дигиталном облику доставила Извештај о процјени вриједности земљишта и 
засада са којим су упознати власници непокретности и који су се сагласили са извршеном 
процјеном. 

Финансијска средства за реализацију ове Одлуке планирана су Одлуком о буџету за 
2020-ту годину.  Усвајањем ове одлуке и њеном реализацијом ријешио би се један 
значајан проблем  нашег града па стога предлажемо одборницима да Предлог одлуке 
усвоје као у тексту.    
  

 
Дирекција за имовину и заштиту имовинских права 

 


