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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 

ОЗАКОЊЕЊЕ поступајући по предлогу Градског правобранилаштва града Крагујевца број У-
923/22 од 03.10.2022. године, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 21. став 2. алинеја 
четврта, а у вези са чланом 49. став 4. Одлуке о организацији Градских управа града Крагујевца 
(''Службени лист града Крагујевца'', бр.37/21 – пречишћен текст), по овлашћењу в.д. начелника 
Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење бр. 035-709/21-XXX 
од 20.07.2021. године, доноси 

                                                               Р Е Ш Е Њ Е   
 
OДРЕЂУЈЕ СЕ Јасмина Рихтеровић,  дипл. правник из Крагујевца, запослена у 

Градској управи за друштвене делатности – Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - 
Одељење правне помоћи, за привременог заступника који ће штитити интересе сада пок. 
Ђорђевић Светозара бив.из Крагујевца и интересе Миленковић Мирослава, Мојсиловић (Бошко) 
Јелене, Мојсиловић (Бошко) Милице и Мојсиловић (Бошко) Ружице, сви из Крагујевца, сада на 
непознатој адреси, у поступку експропријације за кп.бр. 4719/3 уписане у Листу непокретности 
број 10421 КО Крагујевац 3 у предмету бр. 465-241/22-XXX-01 и то до окончања поступка или 
док се не појаве њихови законски заступници или овлашћени представници, односно 
наследници или њихови пуномоћници. 

. 
                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 
Градско правобранилаштво града Крагујевца је дана 03.10.2022. године поднело је 

предлог број У-923/22 од 03.10.2022. године за експропријацију земљишта означеног као кп.бр. 
4719/3 у површини од 0.12,51 ха уписана у Листу непокретности број 10421 КО Крагујевац 3 као 
градско грађевинско земљиште, земљиште уз зграду и други објекат, као државна својина 
Републике Србије, Београд са уделом од 342/2330, јавна својина града Крагујевца, ул. Трг 
слободе број 3 са уделом од 1988/2330 и са правом коришћења у корист Ђорђевић Светозара из 
Крагујевца са уделом од 217/2330, Миленковић Мирослава из Крагујевца са уделом од 39/2330, 
Мојсиловић (Бошко) Јелене из Крагујевца са уделом од 29/2330, Мојсиловић (Бошко) Милице из 
Крагујевца са уделом од 28/2330 и Мојсиловић (Бошко) Ружице из Крагујевца са уделом од 
29/2330, ради изградње саобраћајнице – улице – површине јавне намене на територији града 
Крагујевца, која се налази делом у обухвату ПГР-а „ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ“ у Крагујевцу 
(„Службени лист града Крагујевца“ бр. 27/12, 47/14) и ПДР-а „УЛИЦА ДАНИЧИЋЕВА, 
ПОЗОРИШНА ДО УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАИЛА“ у Крагујевцу („Службени лист Града Крагујевца“, 
бр. 28/18), за коју експропријацију је утврђен јавни интерес Решењем Владе Републике Србије 
05 број: 465-6612/2022 од 25. августа 2022. године.     

Дана 04.10.2022. године Градско правобранилаштво града Крагујевца је доставило допис 
Полицијске управе Крагујевац са познатим адресама уписаних лица у коме је наведено да лице 
Миленковић Мирослав није пронађено с обзиром на то да провером кроз евиденцију пријавно – 
одјавне службе постоји више лица са истим именом и презименом, а такође је наведено да 
Мојсиловић  (Бошко) Јелена, Мојсиловић (Бошко) Милица и Мојсиловић (Бошко) Ружица не 
пролазе кроз евиденцију пријавно – одјавне службе.  

Како у Листу непокретности није уписан ни један додатан податак о овим лицима, ова 
Градска управа не може да прибави потпуну адресу за ова лица како бисмо их упознали са 
поступком и омогућили им да учествују у истом, па су се стекли услови за постављање 
привременог заступника који ће штитити интересе ових странака. 

У истом допису Полицијске управе Крагујевац је наведен ЈМБГ Ђорђевић Светозара из 
Крагујевца 1305927720026, па је провером евиденције матичне књиге умрлих Градске управе за  



друштвене делатности - Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Одељење за лични 
статус грађана прибављен Извод из матичне књиге умрлих за пок. Ђорђевић Светозара бив. из 
Крагујевца, ул. Јна број 145, ЈМБГ: 1305927720026 из кога се утврђује да је исти преминуо 
16.05.1994. године. 

Дана 07.10.2022. године Основном суду у Крагујевцу је упућен допис ради достављања 
Обавештења да ли је иза смрти пок. Ђорђевић (Миодраг) Светозара бив.из Крагујевца, ул. Јна 
број 145, ЈМБГ: 1305927720026, покренут и спроведен оставински поступак и уколико јесте да 
нам доставе примерак правноснажног оставинског решења.  

Основни суд у Крагујевцу је дана 26.10.2022. године доставио Обавештење у коме је 
наведено да је пред овим судом вођен поступак ради расправљања заоставштине иза смрти 
пок. Ђорђевић (Миодраг) Светозара бив. из Крагујевца, са подацима као у нашем допису, под 
бројем О-483/98 и да је исти достављен Основном суду у Тополи на даљу надлежност дана 
26.05.1998. године. 

Судска јединица у Тополи је дана 17.11.2022. године доставила Оставинска решења 
којим је расправљена заоставштина пок. Ђорђевић Спасојевог Светозара бив. из Влакче, на 
основу којих је утврђено да није реч о лицу које је уписано на предметној непокретности 
означеној као кп.бр. 4719/3 КО Крагујевац 3, па је ова Управа дана 17.01.2022. године упутила 
допис ради достављања оставинског решења за пок. Ђорђевић Светозара бив. из Крагујевца, од 
оца Миодрага, ЈМБГ: 1305927720026.  

Дана 06.12.2022. године Судска јединица у Тополи нам је доставила обавештење у коме 
је наведено да у њиховом суду није спроведен поступак за пок. Ђорђевић Светозара од оца 
Миодрага са датим ЈМБГ-ом, за који смо им доставили извод из МКУ, а који је преминуо 
16.05.1994. године и да се на основу оставинских решења које су нам доставили очигледно види 
да се не ради о једном истом лицу. 

Узимајући у обзир све наведено, а имајући у виду да је поступак експропријације хитан, 
то је ова управа донела решење као у диспозитиву, у смислу одредби члана 48. Закона о 
општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), 
а што је и став Министарства финансија Републике Србије у Београду - Сектор за имовинско-
правне послове изнет у решењу бр. 465-01-01276/2015-07 од 13. новембра 2015. године.   

За привременог заступника одређена је Јасмина Рихтеровић, дипл. правник из Крагујевца, 
запослена у Градској управи за друштвене делатности–Секретаријат за месну самоуправу и 
општу управу-Одељење правне помоћи. 

Привременом заступнику престаће овлашћење за заступање оног момента када се пред 
овом управом појаве странке, законски заступници или овлашћени представници, односно 
наследници или пуномоћници уписаних лица. 

  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству финансија 

Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од дана пријема, преко ове управе, без таксе.  
Жалба не одлаже извршење решења. 

 
                                                                  СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
              Марија Ђорђевић                                          
 
Предмет обрадила:                                                                                                                            
______________________ 
Сања Миљковић  
 
Начелник Одељења 
______________________ 
Марија Јекић 
 

Д-на:  
 - Јасмини Рихтеровић из Крагујевца, привременом заступнику пок. Ђорђевић Светозара 
бив. из Крагујевца, Миленковић Мирослава, Мојсиловић (Бошко) Јелене, Мојсиловић 
(Бошко) Милице и Мојсиловић (Бошко) Ружице, сви из Крагујевца, запосленој у Градској 
управи за  друштвене делатности-Секретаријат за месну самоуправу и општу управу – 
Одељење правне помоћи,                                           
-   Градско правобранилаштво града Крагујевца, 
- На огласну таблу Градске  управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и    
озакоњење,   
-   објавити на веб презентацији  града Крагујевца,        
-   за евиденцију, 
-   за документацију, 
-   архиви. 


