
            Na osnovu člana 28stav 1 tačka 1, u vezi sa članom 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj 
samoupravi (" Sl.list CG", br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 34 stav 1  i stav 3 Zakona o državnoj imovini 
("Sl.list CG", br. 21/09 i 40/11) i člana 32 stav 1 tačka 9 Statuta opštine Žаbljak ("Sl.list CG – 
opštinski propisi", br. 27/18), Skupština opštine Žabljak, na sjednici održanoj  dana 14.05.2020. 
godine, donijela je  
 
 

O D L U K U 
o prodaji nepokretnosti - gradjevinskog zemljišta 

 
 

Član 1 
             Opština Žabljak prodaje uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore broj 07-993 od 15.marta 
2018.godine nepokretnost - gradjevinsko zemljište i to: katastarsku parcelu broj 1603/22 površine 
545 m2 upisanu u listu nepokretnosti broj 194 KO Žabljak I kao svojina Države  Crna Gora sa pravom 
raspolaganja Opštine Žabljak, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Kovačka dolina II"  ("Sl.list 
CG – opštinski propissi", br. 67/15) označena kao urbanistička parcela broj UP 172, po početnoj 
cijeni od 25,00 €/m2, planirane namjene izgradnja objekta, spratnosti objekta P+1+Pk. 
 

Član 2 
              Opština Žabljak prodaje uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore broj 07-147 od 
30.januara 2020.godine, nepokretnost - zemljište i to: katastarsku parcelu broj 3961/2, površine 
746 m2 upisana u listu nepokretnosti broj 1561 KO Žabljak I kao svojina Države Crna Gora sa 
pravom raspolaganja opštine Žabljak, a koja je  Odlukom o izmjenama Detaljnog  urbanističkog 
plana Žabljak ("Sl.list CG – opštinski propisi", br. 47/8) označena kao urbanistička parcela  UP 979, 
planirane namjene izgradnja objekta, spratnosti P+2+Pk po početnoj cijeni od 90,00 €/m2, 
katastarsku parcelu  broj 3960/4 površine 1.466 m2 upisana u listu nepokretnosti broj 194 KO 
Žabljak I kao svojina Države Crna Gora sa pravom raspolaganja opštine Žabljak, katastarsku parcelu 
broj  3948/3 površine 177 m2 i katastarsku parcelu broj 3985/15, površine 186 m2, obje  upisane u 
listu nepokretnosti broj 193 KO Žabljak I, svojina Države  Crna Gora sa pravom raspolaganja opštine 
Žabljak, a koje su Odlukom o izmjenama Detaljnog urbanističkog plana Žabljak ("Sl.list CG – 
opštinski propisi", br. 47/18) označene kao urbanistička parcela UP 979a, planirane namjene 
izgradnja objekta spratnosti P+2+Pk, po početnoj cijeni od 90,00 €/m2. 
 

Član 3 
          Nepokretnosti iz člana 1 i 2 ove odluke prodaju se javnim nadmetanjem na osnovu javnog 
poziva. 
 

Član 4 
          Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – 
opštinski propisi". 
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