
На основу члана 1 ст. 2 и ст. 3 Закона о експропријацији („Сл. Лист РЦГ“, б. 55/00, 
12/02, 28/06, и „Сл. ЦГ“ бр. 21/08), Члана 33 ст. 5 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Лист РЦГ“, бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Сл. Лист ЦГ“ бр. 88/09, 03/10, 
73/10, 38/12, 10/14, 57/14 и 03/16) и чл. 14. став 4. тачка 5. и чл. 33 и 37 Статута 
општине Беране („Сл. лист РЦГ“-Општински прописи, бр. 21/04 и 34/06 и „Сл. лист 
ЦГ“-Општински прописи, бр. 6/11), Скупштина општине Беране, на сједници 
одржаној 22.12. 2016. године, донијела је: 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У                                                                     
О утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности 

                                                                      
 
 
                                                                     Члан 1.  

Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности која је дио од 
30,5m² катастарске парцеле бр. 995, потез „Ливадак“, по култури воћњак 2 класе, 
површине 300m², уписана у листу непокретности бр. 714 катастарска општина 
Петњик I, као своји на 1/1 Барјактаровић Т. Васка. 

 
                                                                     Члан 2. 

Јавни интерес се утврђује ради проширења некатегорисаног пута у мјесној 
заједници Петњик. 
 
                                                                     Члан 3. 

На основу члана 1 ове одлуке спровешће се поступак експропријације 
непокретности у складу са законом..  
 
                                                                     Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службени 
лист ЦГ – Општински прописи“. 
 
 
 
                                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
 
Број: 02-030-612   
                                     Предсједник  Скупштине 
Беране, 23.12.2016. године           Горан Киковић 
                                                                                                                                                                                           

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

I. Правни основ за доношење Одлуке 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан  је у члану  1 став 2  Закона о 
експропријацији којим је прописано да се Јавни интерес за експропријацију 
непокретности утврђује Законом, или на основу закона. Чланом 1 ставом 3 истог 
Закона прописује се да експропријацијом непокретности корисник експропријације 
стиче право да ту непокретност користи за сврху ради које је експропријација 
извршена. 

Чланом 33 ст. 5 Закона о локалној самоуправи прописује се да у оквиру 
сопствених надлежности, Општина утврђује јавни интерес за експропријацију 
непокретности од локалног значаја, у складу са законом; 

Чланом 14. став 4. тачка 5. Статута општине Беране прописано је да Општина 
утврђује јавни интерес за експропријацију непокретности од локалног значаја, у 
складу са законом, а чланом 33 и 37. став 2. да Скупштина у вршењу послова из 
свог дјелокруга доноси одлуке и друге акте. 

 
II. Разлози за доношење 
 
Предсједник мјесне заједнице Петњик, обратио се Општини Беране у име 

грађана мјесне заједнице Петњик захтјевом за покретање поступка 
експропријације дијела катастарске парцеле број 995 у КО Петњик I, а ради 
проширења некатегорисаног пута који је у катастарском операту означен као 
катастарска парцела бр. 987 и уписана у листу непокретности бр. 300 као својина 
Општине Беране. 

Поменути пут је у дијелу који се граничи са катастарском парцелом бр. 995 
сужен је у толикој мјери те је као такав неуслован за пролаз путничких и теретних 
моторних возила што онемогућава грађанима дијела села нормалан прилаз до 
кућа, допрему огријева, сијена и другог. 

Предлажемо одборницима да предлог Одлуке подрже и усвоје као у тексту 
предлога. 

 
 
 
                                                                                    ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ 

 

                                                                                                                                                                                       


