
 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
број 72/11, 88/13 и 105/14), и члана 16. Закона о експропријацији („Службени гласник 
РС", број 53/95, „Службени лист СРЈ“, број 16/2001 – одлука СУС и „Службени 
гласник РС“, број 20/2009 и 55/2013 – одлука УС), у вези са чланом 26. став 1. тачка 
41. и чланом 58. став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 15/13 – пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 2. септембра 2016. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Члан 1. 

 
 Отуђују се станови који су јавна својина града Краљева на име накнаде за 
експроприсане непокретности и то:  
 -стан број 7 у поткровљу зграде на к.п.број 3352/11 КО Краљево, Улица 
Доситејева број 88, који је површине 44 м2; 
 -стан број 23 у поткровљу зграде на к.п.број 1383 КО Краљево, Улица Цара 
Лазара број 85, који је површине 24 м2; 
 -стан број 10 на четвртом спрату зграде, на к.п.број 120/3 КО Рибница, Улица 
Жички пут број 18, који је површине 53 м2. 
   

Члан 2. 
 
 
 Градско јавно правобранилаштво ће са ранијим власницима закључити 
споразум, односно у судском поступку уредити међусобне односе поводом накнаде 
за експроприсане непокретности.  
 

Члан 3. 
 
 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  
 Правни основ за доношење овог решења дат је у члану 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) у ком се наводи да 
о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне 
самоуправе под условима прописани законом, одлучује орган јединице локалне 
самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 
Статутом града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен 
текст) у члану 26. став 10. тачка 41, у коме се одређују надлежности, Скупштина 



града Краљева одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини града Краљева у складу са законом.  
 Овлашћење за доношење овога решења дато је и у члану 16. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95, „Службени лист СРЈ“, број 
16/2001 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 20/2009 и 55/2013 – одлука УС) 
у ком се наводи да је ранијем сопственику стамбене зграде или стана, односно 
пословне просторије, корисник експропријације дужан да, на његов захтев, да у 
својину или у сусвојину другу стамбену зграду или стан, односно пословну 
просторију на истом месту или ближој околини, која по структури и површини 
одговара условима становања, односно обављања делатности, које је ранији 
сопственик имао пре експропријације. 
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