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                 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 
ОЗАКОЊЕЊЕ поступајући по предлогу ЈП ''Путеви Србије'' Београд из Београда XVI број:  
465-220 од 04.03.2022. године, ради експропријације на основу члана 29. а у вези члана 
30. став 3. 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 
128. и члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-
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. 16/21), 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  
 
 

РЕШЕЊЕ 
 
 

           ОДРЕЂУЈЕ СЕ Градски завод за вештачење из Београда, ул. Светозара 
Марковића бр.42 да изврши вештачење и утврди да ли Радивојевић Сузана из Крагујевца, 
ул.1. Српског устанка бр.31 и Јовановић-Главоњић Биљана из Новог Београда, 
ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.123Ђ/22, имају економски интерес за коришћење 
преосталог дела непокретности и то кп.бр. 241/9 КО Јовановац у површини од 0.12,39 ха и 
да ли је коришћење преосталог дела парцеле отежано, односно да ли је због тога на 
преосталом делу парцеле онемогућена или битно отежана њихова егзистенција, с 
обзиром на то да је предмет експропријације кп.бр.241/10 у површини од 0.24,70 ха КО 
Јовановац, обе парцеле уписане у Листу непокретности бр.659 КО Јовановац као  
приватна својина сада пок. Јовановић (Драгић) Милана бив.из Крагујевца са уделом од 
7/8, а чији су законски наследници по правноснажном решењу Јавног бележника Драгана 
Радомировића из Крагујевца УПП:74-2021, УПП:1119-2021, Веза:2О-295/21, 1О-3850/21 од 
26.01.2022. године, ћерка Радивојевић Сузана из Крагујевца са уделом од 1/2 и ћерка 
Јовановић-Главоњић Биљана из Новог Београда са уделом од 1/2  и сада пок. Јовановић 
Радмиле бив. из Крагујевца са уделом од 1/8 а чијим потенцијалним наследницима је за 
овај поступак решењем Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и 
озакоњење бр.465-140/22-XXX-01 од 22.03.2022. године одређен привремени заступник 
Ивана Јанковић дипл. правник из Крагујевца, запослена у Градској управи за друштвене 
делатности – Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Одељење правне 
помоћи.  
 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП ''Путеви Србије'' Београд из Београда да сноси накнаду за 
вештачење и да исту регулише са Градским заводом за вештачење из Београда, јер у 
противном обуставиће се даље вођење поступка у овој управној ствари. 
 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  Градски завод за вештачење из Београда да налаз и мишљење о 
извршеном вештачењу из става 1. диспозитива овог решења достави овом Секретаријату 
у року од 15 дана од дана добијања свих потребних података.  
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 Градски завод за вештачење из Београда, је дужан да предмет вештачења 
брижљиво размотри и у свом налазу тачно наведе шта је запазио и нашао, као и да своје 
образложено мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке и вештине. 
             Све исправе, у фотокопији, заједно са овим решењем достављају се Градском 
заводу за вештачење из Београда. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
        ЈП ''Путеви Србије'' Београд поднело је дана 07.03.2022. године  предлог VI 

Број:465-220 од 04.03.2022. године за експропријацију земљишта означеног као 
кп.бр.241/10 у површини од 0.24,70 ха, уписана у Листу непокретности бр.659 КО 
Јовановац ради ради изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног 
пута I А реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е761) у Мрчајевцима, као 
објекта од посебног значаја за Републику Србију, за коју експропријацију је утврђен јавни 
интерес решењем Владе РС 05 Број: 465-593/2022-2 од 28. јануара 2022. године.  
           У Листу непокретности бр.659 КО Јовановац уписане су кп.бр. 241/10 у површини 
од 0.24,70 ха, пољопривредно земљиште, по култури њива 2. класе и кп.бр.241/9 у 
површини од 0.12,39 ха, пољопривредно земљиште, по култури њива 2. класе, као   
приватна својина сада пок. Јовановић (Драгић) Милана бив. из Крагујевца са уделом од 
7/8 а чији су законски наследници по правноснажном решењу Јавног бележника Драгана 
Радомировића из Крагујевца УПП:74-2021, УПП:1119-2021, Веза:2О-295/21, 1О-3850/21 од 
26.01.2022. године, ћерка Радивојевић Сузана из Крагујевца са уделом од 1/2 и ћерка 
Јовановић-Главоњић Биљана из Новог Београда са уделом од 1/2 и сада пок. Јовановић 
Радмиле бив. из Крагујевца са уделом од 1/8 а чијим потенцијалним наследницима је за 
овај поступак решењем Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и 
озакоњење бр.465-140/22-XXX-01 од 22.03.2022. године одређен привремени заступник 
Ивана Јанковић дипл. правник из Крагујевца, запослена у Градској управи за друштвене 
делатности – Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Одељење правне 
помоћи.  
         Радивојевић Сузана из Крагујевца и Јовановић-Главоњић Биљана из Новог 
Београда као сувласници предметне непокретности, дана 15.03.2022. године, 
електронским путем-mail-om,  доставиле су изјашњења  да су као сувласници кп.бр.241/10 
КО Јовановац сагласне са предлогом за експропријацију ове парцеле, да на итој нема 
засада ни објеката и да истовремено подносе захтев да се изврши експропријација 
преосталог дела непокретности означене као кп.бр.241/9 КО Јовановац у складу са 
чланом 10. и чланом 30. Закона о експропријацији, јер предметна парцела постаје 
нефункционална и неисплатива за даље коришћење. 
         Пуномоћник ЈП ''Путеви Србије'' Београд, поводом поменутог захтева           
Радивојевић Сузане из Крагујевца и Јовановић-Главоњић Биљане из Новог Београда да 
се услед немања економског интереса експроприше и кп.бр.241/9 КО Јовановац, доставио 
је одговор бр. VI Број:465-220/22-2  од 21.03.2022. године у коме је наведено, да ће ЈП 
''Путеви Србије'' Београд у циљу утврђивања постојања економског интереса на наведеној 
парцели ангажовати Градски завод за вештачење из Београда.  
         Код оваквог чињеничног стања ова управа налази да су се у конкретном случају 
стекли услови из члана 128. тачка 1. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник 
РС'', број 18/2016 и 95/18 –аутентнично тумачење), којим је  прописано да се вештачење 
изводи када је за утврђивање или оцену неке чињенице потребно стручно знање којим 
овлашћено службено лице не располаже, а што је ове случај, па је зато одлучено као у 
диспозитиву овог решења. 

      Задатак Градског завода за вештачење из Београда је да утврди да ли сувласници 
парцеле имају економски интерес да користе преостали део парцеле, означен као  кп.бр. 
241/9 КО Јовановац у површини од 0.12,39 ха, односно да ли је због тога на преосталом 
делу непокретности онемогућена или битно отежана њихова егзистенција, услед 
изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута I А реда од 
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Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е761) у Мрчајевцима, као објекта од 
посебног значаја за Републику Србију.  
        Трошкове вештачења сноси ЈП ''Путеви Србије'' Београд из Београда. 
        Са напред изнетих разлога одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
         Против овог  решења  није дозвољена жалба, али се примедбе који се тичу 
вештачења могу истицати у жалби на решење о главној ствари. 
 
 
 
                                                                                             СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
                                                                                           Марија Ђорђевић дипл. правник   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
Предмет обрадила:                                                                                                                            
____________________________ 
Светлана Јаковљевић дипл. правник 
 
Начелник Одељења за послове експропријације 
_________________  
Марија Јекић дипл. правник   
 
                 
ДН-а:   
- Граски завод за вештачење, Београд, ул. Светозара Марковића бр.42    

         - ЈП “ Путеви Србије '', Београд, Булевар Краља Александра број 282 
- Радивојевић Сузана из Крагујевца, ул.1. Српског устанка бр.31 
-Јовановић-Главоњић Биљана из Новог Београда,ул.Булевар Зорана Ђинђића бр.123Ђ/22 
- Ивана Јанковић из Крагујевца, привремени заступник потенцијалних наследника сада     
пок.Јовановић Радмиле бив. из Крагујевца, запослена у Градској управи за друштвене 
делатности-Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Одељење правне помоћи 

       -На огласну таблу Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и    
озакоњење    

      - објавити на веб презентацији  Града Крагујевца   
      - за документацију 
      -  за евиденцију 
      - А р х и в и 
 

 
 


