


Na osnovu  člana 29 stav 2  Zakona o državnoj imovini  ( » Sl.list 

Crne Gore«, br.21/09, 40/11 ), člana 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj 

samoupravi  ( „Sl. list  Crne Gore“, br. 02/18, 34/19 i 38/20 )  i člana 54 stav 

1 tačka 12 Statuta Glavnog grada ( “Sl.list Crne Gore – opštinski propisi", 

br.08/19), Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj 

________2020. godine, donijela je – 

O D L U K U 
o davanju saglasnosti opštini Tuzi za sprovođenje postupka davanja u 

zakup zemljišta na njenoj teritoriji radi postavljanja  
privremenih objekata 

  
Član 1 

 

Daje se saglasnost opštini Tuzi za sprovođenje postupka davanja u 

zakup  zemljišta na njenoj teritoriji radi postavljanja privremenih objekata za 

teritoriju opštine Tuzi, u skladu sa Progamom privremenih objekata za 

teritoriju opštine Tuzi i Odlukom o postavljanju, građenju i uklanjanju 

privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji  opštine Tuzi (»Sl.list 

Crne Gore – opštinski propisi«., broj 20/20), kao i zaključivanje ugovora o 

zakupu.  

Saglasnost se odnosi na lokacije na teritoriji opštine Tuzi koje su  na 

zemljištu koje je u katastarskoj evidenciji  upisano na Glavni grad – 

Podgorica.   

 

Član 2 
 

  

Ova odluka stupa na snagu danom  objavljivanja u „Službenom listu 

Crne Gore – Opštinski propisi“. 

 

Broj: 02– 016/20–________ 

Podgorica,_______2020.godine 

 
 

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE 
                                                                  

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE, 
                                                                               
                                                                                   dr Đorđe SUHIH 
                                                              

 
 
 



 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Pravni osnov za donošenje ove odluke,  sadržan je u članu 29 stav 2 

Zakona o državnoj imovini, kojim je propisano da nepokretnim i pokretnim 

stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini, na kojima određena 

svojinska ovlašćenja vrši opština, raspolaže nadležni organ opštine u skladu 

sa ovim zakonom i statutom, kao i u članu 38 stav 1 tačka 9 Zakona o 

lokalnoj samoupravi i članu 54 stav 1 tačka 12 Statuta Glavnog grada, kojim 

je propisano da Skupština raspolaže imovinom, osim u slučajevima otuđenja 

imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim 

zakonom kojim se uređuje državna imovina.  

 

 Opština Tuzi obratila se Gradonačelniku Glavnog grada zahtjevom  

broj 01-018/20-4451 od 08.07.2020.godine radi davanja saglasnosti bliže 

opisane u članu 1 ove odluke, navodeći da još uvijek nije završen proces 

podjele imovine između Glavnog grada – Podgorice i opštine Tuzi te da ta 

okolnost  ne smije biti barijera za razvoj privrede, odnosno biznisa na 

teritoriji opštine Tuzi. 

 Takođe navode da su donijeli Program privremenih objekata za 

teritoriju opštine Tuzi i Odluku o postavljanju, građenju  i uklanjanju 

privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Tuzi (Sl.list 

CG – Opštinski propisi“, br. 20/20).  

 Navedeni zahjev je ocijenjen opravdanim za zemljište  u opštini Tuzi, 

na kome je predviđeno postavljanje privremenih objekata i koje je u kat. 

evidenciji uknjižbeno na Glavni grad – Podgorica.  

 

Na osnovu izloženog predlaže se Skupštini Glavnog grada – 

Podgorice da donese Odluku o davanju saglasnosti opštini Tuzi za 

sprovođenje postupka davanja u zakup zemljišta na njenoj teritoriji radi 

postavljanja privremenih objekata. 
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