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                 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 
ОЗАКОЊЕЊЕ – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ поступајући по Предлогу Градског правобранилаштва града Крагујевца 
број У-57/18 од 09.03.2018. године,  ради експопријације на основу члана 29. Закона о 
експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 53/95, 23/01 – Одлука СУС, 20/09, 
55/2013-Одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), члана 136. Закона о општем 
управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 
11. став 1. алинеја седма и 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'', 
број 16/21), по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, 
изградњу и озакоњење бр. 035-709/21-XXX од 20. јула 2021. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

                                    
            УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ па се потпуно експроприше у корист града Крагујевца кп.бр. 
5390/2 у површини од 0.03,45 ха, уписана у Листу непокретности број 4787 КО Крагујевац 4 и то 
као њива 4. класе приватна својина  Вујић Мирјане из УСА са уделом од 6/112 коју заступа пун. 
Мина Марковић, адв. из Београда, Вукајловић Раје из Крагујевца са уделом од 5/112, Димитрић 
Наде из УСА са уделом од 5/112 коју такође заступа пун. Мина Марковић, адв. из Београда, 
Крунић Радула из Крагујевца са уделом од 5/112, Милосављевић Саше из Крагујевца са 
уделом од 16/112, Петковић Славице из Крагујевца са уделом од 16/112, сада пок. Станојевић 
Александра из Крагујевца са уделом од 16/112, кога је на основу правоснажног решења јавног 
бележника Светлане Ерић број УПП: 1095-2021 од 18.02.2022. године наследила ћерка 
Пекштајнер Гордана из Крагујевца, сада пок. Станојевић Велибора бив. из Крагујевца са 
уделом од 16/112, чији су законски наследници према правоснажном Решењу Основног суда у 
Крагујевцу, број 5-О-2082/14 од 02. марта 2015. године, ћерка Арсић Пелагија из Крагујевца и 
син Станојевић Милан из Крагујевца са уделима од по 1/2, Станојевић Душана из Немачке са 
уделом од 16/112, чији је привремени заступник Ивана Јанковић, запослена у Служби правне 
помоћи, Томић Дејана из Крагујевца са уделом од 6/112 и Торлаковић Добринке из Крагујевца 
са уделом од 5/112 ради изградње саобраћајнице као јавне површине на основу ПГР–а ''Радна 
зона Крагујевац и зона пословања'' (''Сл. лист Града Крагујевца'' број 26/13).  
      Питање накнаде за експроприсану непокретност биће расправљено у посебном 
поступку, одмах по правноснажности овог решења. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник експропријације да у року од 15 дана од дана 
правноснажности овог решења, поднесе овој градској управи писану понуду о облику и висини 
накнаде за експроприсану непокретност. 

          ОБАВЕЗУЈУ СЕ Вујић Мирјана из УСА, Димитрић Нада из УСА, које заступа пун. Мина 
Марковић, адв. из Београда, Вукајловић Раја из Крагујевца, Крунић Радуле из Крагујевца, 
Милосављевић Саша из Крагујевца, Петковић Славица из Крагујевца, Гордана Пекштајнер из 
Крагујевца, Арсић Пелагија из Крагујевца, Станојевић Милан из Крагујевца, Томић Дејан из 
Крагујевца, Ивана Јанковић из Крагујевца као привремени заступник Станојевић Душана из 
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ојину и државину кориснику експропријације одмах по 
пр

 непокретности и правима на њима код РГЗ–Службе 
за

         Трошкове поступка експропријације сноси корисник експропријације.  

ковић 
Мина у року од 15 дана од дана правоснажности овог Решења, под претњом извршења

  
     О б р а з л о ж е њ е  

не у погледу уписаних лица за 
земљи

а

 Одлуком о буџету Републике Србије за 2018. годину (''Сл. Гласник РС'', број 

 из Крагујевца са уделом од 6/112 и Торлаковић Добринке из 
Крагује

или ћерка Арсић 
Пелаги

јловић Раја и унук по пок. ћерки Вери, Томић Дејан, сви из Крагујевца са уделима од по 
1

т Града Крагујевца'' број 26/13). За корисника експропријације 

Немачке и Торлаковић Добринка из Крагујевца да непокретност означену у ставу 1. 
диспозитива решења, предају у св

авоснажности Одлуке о накнади.  
            По правноснажности, ово решење је основ за упис својине на експроприсаној 

непокретности у јавне књиге о евиденцији
 Катастар непокретности у Крагујевцу.   
  
 
           ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник експропријације Град Крагујевац да Мини Марковић из 

Београда, пун. Димитрић Наде и Вујић Мирјане, обе из УСА, надокнади трошкове поступка у 
износу од 24.750,00 динара (двадесетчетирихиљадеседамстотинапедесетдинара) на текући 
рачун отворен код Raiffeisen banka ad Beograd број 265652031000063062 на име Мар

. 

 
            Градско правобранилаштво града Крагујевца је дана 12.03.2018. године поднело 
Предлог за експропријацију број У-56/18 од 09.03.2018. године који је уредило дана 18.09.2018. 
године у погледу површине парцеле и дана 04.02.2022. годи

ште означено у ставу првом диспозитива овог Решења. 
Уз Предлог предлагач је доставио Лист непокретности број 4787 КО Крагујевац 4, 

Решење Владе РС 05 Број: 465-11308/2017 од 24. новембра 2017. године о утврђеном јавном 
интересу за експроприј цију непокретности, Информацију о локацији Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине-Одељење за 
просторно планирање и заштиту животне средине број XVIII 350-858/17 од 03. јула 2017. 
године и број XVIII 350-1575/17 од 15.01.2018. године и Обавештење Градске управе за 
имовину број XVI/18-сл. од 11. јануара 2018. године да су средства за експропријацију, 
планирана
84/2019). 
        У поступку пре доношења Решења је утврђено да је у Листу непокретности број 4787 КО 
Крагујевац 4, уписана кп.бр. 5390/2 КО Крагујевац 4 у површини од 00.03,45 ха као приватна 
својина Вујић Мирјане из УСА са уделом од 6/112, Вукајловић Раје из Крагујевца са уделом 
од 5/112, Димитрић Наде из УСА са уделом од 5/112, Крунић Радула из Крагујевца са уделом 
од 5/112, Милосављевић Саше из Крагујевца са уделом од 16/112,  Петковић Славице из 
Крагујевца са уделом од 16/112, Станојевић Александра из Крагујевца са уделом од 16/112, 
Станојевић Велибора из Крагујевца са уделом од 16/112, Станојевић Душана из Немачке са 
уделом од 16/112, Томић Дејана

вца са уделом од 5/112. 
Из правноснажног Решења Основног суда у Крагујевцу, број 5-О-2082/14 од 02. марта 

2015. године, утврђено је да су иза смрти сада пок. Станојевић Велибора бив. из Крагујевца 
између осталог и његов удео од 16/112 на предметној парцели наслед

ја и  син Станојевић Милан обоје из Крагујевца, са уделима од по 1/2. 
 Из правноснажног Решења Основног суда у Крагујевцу, број 2О-1160/16 од 21. марта 

2017. године, утврђено је да су иза смрти сада пок. Крунић Јелке, бив. из Крагујевца између 
осталог и удео од 16/112 на предметној парцели наследили син Крунић Радуле, ћерка 
Вука

/3. 
          Јавни интерес за експропријацију непокретности у циљу изградње саобраћајнице 

утврђен је Решењем Владе Републике Србије 05 број:465-11308/2017 од 24. новембра 2017. 
године, сагласно Информацији о локацији број XVIII 350-858/17 од 03. јула 2017. године, 
издатој од стране Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине Градске 
управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине Града 
Крагујевца а у складу са Планом генералне регулације ''Радна зона Крагујевац и зона 
пословања'' (''Службени лис
одређен је Град Крагујевац. 
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3) из кога се примењују правила 
ур  
пр

ухвату ПГР-а ''Радне зоне Крагујевац и 
зоне п

130-
Опште 

уписана сада пок. 
Крунић Ј

јој се за извршену 
експропр

             Из Информације о локацији број XVIII 350-858/17 од 03. јула 2017. године, издате од 
стране Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне 
средине, Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине утврђено је да се 
предметна кп.бр. 5390/2 КО Крагујевац 4 налази у обухвату ПГР-а ''Радне зоне Крагујевац и 
зоне пословања'' (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 26/1

еђења и грађења. Из исте информације је утврђено да је предметна катастарска парцела
едвиђена за саобраћајницу као површину јавне намене. 

              Из Информације о локацији број XVIII 350-1575/17 од 15.01 2018. године, издатој од 
стране Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне 
средине, Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине утврђено је да се 
предметна кп.бр. 5390/2 КО Крагујевац 4 налази у об

ословања'' (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 25/16) и да је предметна катастарска 
парцела у целости улица - површина јавне намене. 

Из Обавештења тада Градске управе за имовину број XVI/18-сл од 11. јануара 2018. 
године утврђено је да су средства за експропријацију непокретности означене као кп.бр. 5390/2 
КО Крагујевац 4, планирана Одлуком о буџету за 2018. годину (''Сл.лист'' бр. 34/17), са Раздела 
9-Градска управа за имовину, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
активност 0602 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 

услуге, Економска класификација 541-Земљиште, Број апропријације 145; Укупна 
вредност апропријације је 110.000.000,000 динара; Извор 01-Средства из буџета. 

 На усменој расправи одржаној дана 07. августа 2018. године присутни заступник Града 
Крагујевца је изјавио да остаје у свему при прецизираном Предлогу за експропријацију и да ће 
питање накнаде бити регулисано у посебном поступку. Корисник експропријације ће у року од 
15 дана од дана правноснажности Решења о експропријацији доставити процену о тржишној 
вредности предметне парцеле и то на основу Извештаја Пореске управе-Филијала Крагујевац. 
На истој расправи присуствовали су Арсић Пелагија и Станојевић Милан обоје из Крагујевца 
као наследници сада пок.Станојевић Велибора, бив. из Крагујевца са уделима од по 1/2, 
између осталог и на предметној парцели и изјавили су да су сагласни са предложеном 
експропријацијом удела од 16/112 на којој је уписан са приватном својином сада пок. 
Станојевић Велибор бив. из Крагујевца, с тим што су тражили да им се за извршену 
експропријацију удела  плати и адекватна накнада у новцу. Станојевић Александар из 
Крагујевца изјавио је да је сагласан са предложеном експропријацијом удела од 16/112 на 
предметној парцели на којој је уписан са приватном својином, с тим што тражи да му се за 
извршену експропријацију удела  плати и адекватна накнада у новцу. За Петковић Милену из 
Крагујевца присуствовао је пуномоћник Миљан Тошић, адвокат из Крагујевца и изјавио да је 
сагласан са предложеном експропријацијом удела од 16/112 на предметној парцели на којој је 
Петковић Милена уписана са приватном својином и такође је тражио да јој се за извршену 
експропријацију удела  плати и адекватна накнада у новцу. Даље је објаснио да је Петковић 
Снежана из Крагујевца, која је у Г листу-Листа непокретности број 4787 КО Крагујевац 4, 
уписана на предметној парцели са правом доживотног плодоуживања по основу решења 
Основног суда у Крагујевцу О-8027/10 од 09. јануара 2011. године ћерка Петковић Милене са 
станом у улици Саве Ковачевића број 14 стан број 8. Странка Петковић Славица из Крагујевца 
изјавила је на истој расправи  да је сагласна са предложеном експропријацијом удела  од 
16/112 на предметној парцели на којој је уписана са приватном својином, с тим што је такође 
тражила да јој се, за извршену експропријацију удела, плати и адекватна накнада у новцу. 
Расправи је присуствовала и Вукајловић Раја из Крагујевца, једна од наследника 1/3 сада пок. 
Крунић Јелке бив. из Крагујевца и изјавила је да је сагласна са предложеном експропријацијом 
свог удела на укупном уделу од 16/112 на предметној парцели на којој је 

елка бив. из Крагујевца са приватном својином и тражила је да јој се за извршену 
експропријацију свог наследног  удела  плати и адекватна накнада у новцу.  

На истој расправи саслушана је и странка Торлаковић Добринка из Крагујевца, која је 
изјавила да је сагласна са предложеном експропријацијом удела од 5/112 на предметној 
парцели на којој је уписана са приватном својином, и такође је тражила да 

ијацију наведеног удела плати и адекватна накнада у новцу. Присутне странке су на 
истој расправи изјавиле да на предметној парцели нема усева ни засада. 
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је уписана као један од сувласника на катастарској парцели која је предмет 
експропр

 да му се за извршену експропријацију свог наследног  удела  плати и 
адекватн

 1

на основу Уговора о купопродаји непокретности 
со

д 5/112 на истој, и да за предметну експропријацију тражи исплату 
а

од 6/112 на истој и да за предметну експропријацију тражи исплату адекватне накнаде 

Присутни предлагач је изјавио да ће се о питању забележбе у Г листу напред 
цитираног Листа непокретности изјаснити у року од 8 дана од дана одржавања расправе. 

Поднеском број У-56/18 од 14. августа 2018. године Градски правобранилац града 
Крагујевца-овде предлагач се изјаснио, а у вези забележбе у Г листу предметног Листа 
непокретности, односно уписаног права доживотног плодоуживања у корист Петковић Снежане 
из Крагујевца, и истакао да су мишљења да исту не треба позивати на наредну расправу, с 
обзиром на то да право плодоуживања као врста личне службености представља само 
ограничење права својине, не и њен престанак, и с обзиром на то да је на усменој расправи 
одржаној дана 07. августа 2018. године присуствовао пуномоћник Петковић Милене из 
Крагујевца, која 

ијације, а која је мајка уписане са правом плодоуживања, Петковић Снежане из 
Крагујевца. 

На усменој расправи одржаној дана 18. септембра 2018. године присутни Крунић 
Радуле из Крагујевца, један од наследника 1/3 сада пок. Крунић Јелке бив. из Крагујевца, 
изјавио је да је сагласан са предложеном експропријацијом свог удела на укупном уделу од 
16/112 на предметној парцели на којој је тада била уписана пок.Крунић Јелка бив. из 
Крагујевца са приватном својином, с тим што је тражио да му се за извршену експропријацију 
свог наследног  удела  плати и адекватна накнада у новцу. Истој је присуствовао и унук пок. 
Крунић Јелке, бив. из Крагујевца по пок. ћерки Вери, Томић Дејан из Крагујевца, један од 
наследника 1/3 сада пок. Крунић Јелке бив. из Крагујевца и тада изјавио да је сагласан са 
предложеном експропријацијом свог удела на укупном уделу од 16/112 на предметној парцели 
на којој је тада била уписана пок. Крунић Јелка бив. из Крагујевца са приватном својином, и 
такође је тражио

а накнада у новцу. Присутне странке су изјавиле да на предметној парцели нема 
усева ни засада. 

У току овог поступка, дошло је до промене уписа у РГЗ-Служба за непокретности 
Крагујевац, тако да су Вукајловић Раја, Крунић Радуле и Томић Дејан, сви из Крагујевца 
уписани на предметној парцели са приватном својином на својим уделима на истој, уместо 
дотадашњег уписа који је гласио на сада пок. Крунић Јелку, бив. из Крагујевца, коју су наведена 
лица наследила са по /3 према напред цитираном правоснажном оставинском Решењу. 
Такође је извршен и упис Милосављевић Саше из Крагујевца са уделом од 16/112 уместо 
Петковић Милене из Крагујевца 

лемнизованим код Јавног бележника Драгана Радомировића у Крагујевцу под бројем 
ОПУ:1627-2021 од 12.07.2021. године. 

           С обзиром на то да наведеним расправама није присуствовала Димитрић Нада, 
држављанин Сједињених Америчких Држава, иста се изјаснила Поднеском од 20. августа 2019. 
године, преко пуномоћника Нешић Стефана, адв. из Београда у коме је наведено да је иста 
сагласна са предложеном експропријацијом њеног права приватне својине на предметној 
непокретности и то удела о

декватне накнаде у новцу. Пуномоћник странке је за састављање цитираног Поднеска тражио 
износ од 16.500,00 динара. 

         Наведеној расправи није присуствовала ни Вујић Мирјана, држављанин Сједињених 
Америчких Држава, иста се такође изјаснила Поднеском од 20. августа 2019. године преко 
пуномоћника Нешић Стефана, адв. из Београда у коме је наведено да је иста сагласна са 
предложеном експропријацијом њеног права приватне својине на предметној непокретности и 
то удела 
у новцу. Пуномоћник странке је за састављање цитираног Поднеска тражио износ од 16.500,00 
динара. 
             У Листу непокретности број 4787 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 5390/2 у површини 
од 0.03,45 ха као њива 4. класе-земљиште у грађевинском подручју на којој парцели је између 
осталих, са правом својине, уписан и Станојевић Душан из Немачке. Обзиром да је ова Управа 
Станојевић Душану из Немачке упутила Налоге са прилозима дана 06. септембра 2018. године, 
затим дана 15. јула 2019. године и дана 28. августа 2019. године и да исти није примио 
наведене Налоге, повратница је враћена овој управи уз напомену достављача-поштоноше ''non 
reclame’’-''не тврде'', овај орган је Решењем број 465-241/20-XXIV-02 од 22. септембра 2020. 
године Станојевић Душану из Немачке одредио привременог заступника Јанковић Ивану, дипл. 
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, бр. 18/16), а што је и 

 који ће накнадно доставити за 

ј је уписан са приватном својином Станојевић Душан који 
 

ада пок. Станојевић 

рагујевца је изјавила да је упозната са предметом поступка, да 
је сагл ј 

ој апропријације 
424, у 

а које је тражио адвокат Стефан Нешић за 

 смислу члана 27. и 28. истог Закона и њима доказао све релевантне чињенице које 

правника из Крагујевца, запослену у Служби правне помоћи у Крагујевцу, а имајући у виду 
да је поступак експропријације хитан и покренут по утврђивању јавног интереса Решењем 
Владе Републике Србије, то је ова Управа донела Решење као у диспозитиву, у смислу 
одредби члана 48. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС''
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. 
          На усменој расправи одржаној дана 04.02.2022. године у Градској управи за имовинске 
послове, урбанизам, изградњу и озакоњење града Крагујевца, Милосављевић Саша из 
Крагујевца је изјавио да је упознат са предметом поступка, да је на парцели уписан уместо 
Петковић Милене из Крагујевца на основу Уговора о купопродаји
списе предмета. Даље је изјавио да је сагласан са поступком експропријације уз адекватну 
накнаду као и  да на предметној парцели нема усева ни засада 
          На усменој расправи одржаној дана 07.02.2022. године у Градској управи за имовинске 
послове, урбанизам, изградњу и озакоњење града Крагујевца привремени заступник 
Станојевић Душана из Немачке, Ивана Јанковић, дипл. правник из Крагујевца, запослена у 
Служби правне помоћи је изјавила да је упозната са Решењем о одређивању за привременог 
заступника странке и да је уз позив за расправу примила Предлог са прилозима, да је са 
истима упозната. Даље је изјавила да је сагласна са предложеном експропријацијом удела од 
16/112 на предметној парцели на којо
живи у Немачкој, с тим што тражи да се за извршену експропријацију удела наведене странке
плати и адекватна накнада у новцу.  
          Из правноснажног решења  јавног бележника Светлане Ерић број УПП: 1095-2021 од 
18.02.2022. године се утврђује да је заоставштину иза смрти с
Александра из Крагујевца, између осталог и удела од 16/112 на кп.бр. 5390/2 КО Крагујевац 4, 
наследила на основу закона ћерка Пекштајнер Гордана из Крагујевца.  
          На усменој расправи одржаној дана 29.03.2022. године Гордана Пекштајнер  ћерка сада 
пок. Станојевић Александра из К

асна са поступком експропријације уз адекватну накнаду као и  да на предметно
парцели нема усева ни засада.  

Из Обавештења Градске управе за финансије и јавне набавке број XХVI-01-23/22 од 
24.01.2022. године средства за експропријацију непокретности означене као кп.бр. 5390/2 КО 
Крагујевац 4, планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину (''Службени лист 
града Крагујевца'' бр. 39/21), у оквиру раздела 10 -Градска управа за имовинске послове, 
урбанизам, изградњу и озакоњење, програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130 - Опште услуге, економска класификација 541 - Земљиште, бр

износу од 400.000.000 динара, у складу са финансијским планом за 2022. годину 
Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење. 

Поднеском  од 25.11.2021. године који је ова управа примила дана 30.11.2021. године 
адвокат Мина Марковић из Београда је обавестила овај орган да су се сопственици 
непокретности Димитрић Нада и Вујић Мирјана преко пуномоћника адв. Стефана Нешића из 
Београда одвојеним поднесцима од 11.10.2019. године изјаснили да су  сагласни са потпуном 
експропријацијом и  да  убудуће сва писмена укључујући и решење о експропријацији за 
сопственике непокретности Вујић Мирјану и Димитрић Наду достављају на адресу пуномоћника 
Мине Марковић из Београда на адресу Ужичка број 19, 11040 Београд- Савски венац, с 
обзиром на то да је она једна од пуномоћника Вујић Мирјане и Димитрић Наде које су 
држављани Сједињених Америчких држава на основу пуномоћја које је приложено за списе 
предмета. Даље је наведено да трошкове поступк
састављање поднеска по АТ и то по 16.500,00 динара приликом доношења решења о 
експропријацији одреде адвокату Мини Марковић. 
           Код оваквог чињеничног стања ова управа налази да су се у конкретном случају стекли 
услови из члана 29. Закона о експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
53/95, 23/01 – Одлука СУС, 20/09 и 55/2013-Одлука УС), будући да је предлагач приложио све 
исправе у
су потребне за доношење Решења, па је зато одлучено као у ставу 1. диспозитива овог 
Решења. 
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еђеним средствима у буџету корисника експропријације, односно овлашћење 
и

2. наведеног Закона, 
обавезан 

ка из Крагујевца да непокретност означену у ставу један диспозитива 

ити као основ за упис својине на 
експро

УС, 20/09, 55/2013-Одлука УС и 106/2016–аутентично тумачење) у 

  

 потражује износ од 16.500,00 динара и Поднесак као пуномоћник 

ику странака адв. 
Мини М

           Наиме, чланом 29. Закона о експропријацији је прописано да ће Служба 
општинске Управе надлежна за имовинско - правне послове општине на чијој се територији 
налази непокретност предложена за експропријацију предлог усвојити решењем уколико су 
поднете све исправе из члана 28. Закона о експропријацији а по извршеном саслушању 
сопственика непокретности  о чињеницама од значаја за експропријацију. Такође је чланом 27. 
и чланом 28. Закона о експропријацији прописано да се уз предлог за експропријацију подносе 
извод из катастра непокретности, оверен извод из одговарајућег планског акта односно извод 
из уговора о заједничком улагању односно заједничком оснивању привредног друштва, доказ о 
утврђеном јавном интересу за експропријацију и гаранција једне од пословних банака, односно 
потврда о обезб

ли други инструмент обезбеђења плаћања накнаде у складу са прописима којима се уређује 
платни промет. 

         У ставу 2. диспозитива Решења, сагласно члану 56. став 1. наведеног Закона о 
експропријацији, одређено је да ће се о накнади за извршену експропријацију, расправити у 
посебном поступку, одмах по правноснажности овог решења, док је у ставу 3.  диспозитива 
истог Решења корисник експропријације, сагласно члану 56. став 

да у року од 15 дана од дана правоснажности овог решења, поднесе овој управи 
писану понуду о облику и висини накнаде за извршену експропријацију. 

         У ставу 4. диспозитива решења, сагласно члану 34. Закона о експропријацији, 
обавезани су Вујић Мирјана из УСА, Димитрић Нада из УСА, које заступа пун. Мина Марковић 
адв. из Београда, Вукајловић Раја из Крагујевца, Крунић Радуле из Крагујевца, Петковић 
Славица из Крагујевца, Милосављевић Саша из Крагујевца, Гордана Пекштајнер из Крагујевца, 
Арсић Пелагија из Крагујевца, Станојевић Милан из Крагујевца, Томић Дејан из Крагујевца, 
Ивана Јанковић из Крагујевца као привремени заступник Станојевић Душана из Немачке и 
Торлаковић Добрин
Решења, предају у својину и државину кориснику експропријације одмах по правоснажности 
Одлуке о накнади.  
            У ставу 5.  диспозитива Решења, сагласно члану 64. Закона о експропријацији, 
наведено је да ће по правноснажности ово решење служ

присаној непокретности у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима 
код РГЗ – Службе за Катастар непокретности у Крагујевцу.  

Сагласно члану 33. Закона о експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 53/95, 23/01 – Одлука С
ставу 6. диспозитива Решења је наведено да трошкове поступка експропријације сноси 
корисник експропријације. 
              Пуномоћник странака Вујић Мирјане и Димитрић Наде, обе из УСА, адв. Мина 
Марковић из Београда, поднела је овој Управи Поднесак као пуномоћник Димитрић Наде из 
УСА и за састављање истог
Вујић Мирјане из УСА и за састављање истог потражује такође износ од 16.500,00 динара, што 
је укупно 33.000,00 динара. 
         Према Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (''Службени гласник 
РС'', бр. 121/2012, 99/2020 и 37/21) произилази да трошкови писања и састављања једног 
Поднеска у овој управној ствари износе 16.500,00 динара плус 8.250,00 динара (50% за сваку 
следећу странку), што значи да трошкови писања и састављања Поднесака за две странке 
износе укупно 24.750,00 динара, а у складу са Тарифним бројем 73. Тарифе о наградама и 
накнадама трошкова за рад адвоката (''Службени гласник РС'', бр. 121/2012, 99/2020 и 
37/2021).  Што се тиче трошкова састављања два Поднеска од 20. августа 2019. године, за две 
странке и то Димитрић Наду и Вујић Мирјану, обе из УСА, овај Секретаријат је нашао да су 
исти оправдани и нужни, с обзиром на то да се исти односе на изјашњење пуномоћника 
странака о Предлогу за експропријацију. Ова управа налази да пуномоћн

арковић из Београда за састављање наведена два Поднеска од 20. августа 2019. 
године за две странке припада укупан износ трошкова од 24.750,00 динара. 

Са изнетих разлога овим решењем, ставом 7. диспозитива је обавезан корисник 
експропријације да Мини Марковић, адв. из Београда, као пуномоћнику Димитрић Наде и Вујић 
Мирјане, обе из УСА, надокнади трошкове поступка у износу од 24.750,00 динара, на текући 
рачун отворен код Raiffeisen banka ad Beograd број 265652031000063062 на име Марковић 
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алази да је 

може се изјавити жалба Министарству 
финансија Републике Србије - Сектор за имовинско – правне послове у Београду, у року од 15 
дана од дана пријема, преко ове Управе, без таксе. 

љења                                                СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА                              
                   Марија Ђорђевић 

                      

ића бр. 126, 

31/11, 
а, 

, 

 бр. 75 В,  
, 

ића бр. 17,  

ада, 

делатности- 
и општу управу – Одељење правне помоћи , 

ве, урбанизам, изградњу и озакоњење Града Крагујевца,    
презентацији  Града,         

ентацију, 
-   За евиденцију, 
-   Архиви 

Мина у року од 5 дана од дана правоснажности овог решења, под претњом 
извршења, а у складу са чланом 33. Закона о експропријацији (''Службени гласник РС'', број 
53/95, 23/01, 20/09, 55/2013-Одлука УС и и 106/2016 - аутентично тумачење), чланом 87. Закона 

општем управном поступку (''Службени гласник РС'' 18/16) и Тарифом о наградама и 
акнадама трошкова за рад адвоката (''Службени гласник РС'', број 121/2012, 99/2020 и 37/21).  
         Имајући у виду наведено, код овако утврђеног чињеничног стања Градска управа за 
имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење града Крагујевца  н
Предлог Градског правобранилаштва града Крагујевца за експропријацију непокретности 
описане у ставу 1.  диспозитива решења правно основан и на Закону заснован.  
          ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 

 
 
 
 
       Начелник Оде
         Марија Јекић 
             
                                             
Д-на:  
-  Арсић Пелагија из Крагујевца,  
   Ул. Незнаног Јунака бр. 14/43, 
-  Станојевић Милан из Крагуевца, 
   Ул. Краља Александра I Карађорђев
-  Пекштајнер Гордана из Крагујевца, 
   Ул. Владимира Роловића бр. 
-  Милосављевић Саши из Крагујевц
   Ул. Тонија Варговића бр. 10, 
-  Петковић Славица из Крагујевца
   Ул. Љубе Давидовића бр. 12, 
-  Вукајловић Раја из Крагујевца, 
   Ул. Краља Александра I Карађорђевића
-  Крунић Радуле из Крагујевца
   Ул. Војводе Антонија Пљак
-  Томић Дејан из Крагујевца, 
   Ул. Даничићева бр. 126/3, 
-  Торлаковић Добринка из Крагујевца, 
   Ул. Косте Сретеновића бр. 34, 
-  За Вујић Мирјану из УСА, пун. Мина Марковић, адв. из Београда, 
   Ул. Ужичка бр. 19, 11040 Београд-Савски венац, 
-  За Димитрић Наду из УСА, пун. Мина Марковић, адв. из Беогр
   Ул. Ужичка бр. 19, 11040 Београд-Савски венац, 
-  Привременом заступнику за Станојевић Душана из Немачке 
   Ивани Јанковић- Градска управа за  друштвене 
   Секретаријат за месну самоуправу 
-   Градско правобранилаштво града Крагујевца, 
-  На огласну таблу Градске  управе 
   за имовинске посло
-  објавити на веб 
-   За докум


