
 
 
 
 
 
 

 

Република Србија 
Град Крагујевац 
Градска управа за имовинске послове, 
урбанизам, изградњу и озакоњење 
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Одељење за послове експропријације 
Број: 465-115/21-XXX-01 
Датум: 17. септембар 2021. године 
К р а г у ј е в а ц 

 
       ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 

ОЗАКОЊЕЊЕ поступајући по предлогу Јавног предузећа „Путеви Србије'' Београд, VI број 
465-1482 од 14.08.2020. године, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 21. став 2. алинеја 
четврта и члана 42. став 2. 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 број 
035-709/21-XXX од 20. јула 2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ Ивана Јанковић, дипломирани правник из Крагујевца, запослена 

у Градској управи за друштвене делатности-Секретаријату за месну самоуправу и општу 
управу-Одељењу правне помоћи, за привременог заступника који ће штитити интересе Вук, 
сада Цветковић (Јован) Љубице из Крагујевца, ЈМБГ: 1810971725015, сада на непознатој 
адреси, у поступку експропријације кп.бр.2018/14  у површини од 9 м2  КО Десимировац, у 
предмету бр. 465-115/21-XXX-01, и то до окончања поступка или док се не појави ово лице, 
односно његов законски заступник или овлашћени представник или пуномоћник.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
                Јавно предузеће „Путеви Србије'' Београд, поднело је предлог број VI број 465-
1482 од 14.08.2020. године (који је ова управа примила дана 17. августа 2020. године) за 
експропријацију земљишта означеног као кп.бр. 2018/14 у површини од 9 м2  уписана у Лист 
непокретности број 416 КО Десимировац, као земљиште у грађевинском подручју,  њива 1. 
класе, приватна својина Вук (Јован) Љубице са уделом од 1/1. Предлог је поднет ради 
ургентног одржавања и отклањања оштећења пута на државном путу IБ реда број 25, 
Топола (Наталинци)- Крагујевац (Церовац). За ову експропријацију је утврђен јавни интерес 
чланом 74. Закона о путевима (''Службени гласник РС'' број 41/2018 и 95/2018.-др.Закон). 
         Поступајући даље у овој управној ствари, заказана је усмена расправа за 14. октобар 
2020. године и позив са прилозима, за Вук сада Цветковић (Јован) Љубицу из Крагујевца,  
послат је на адресу- улица Гоце Делчева број 2 и исти су враћени као неуручени, са 
напоменом достављача-поштоноше да је напред наведено лице непознато. 

На усменој расправи одржаној 14.10.2020. године,  пред Градском управом за развој 
града Крагујевца- Секретаријатом за имовину, Одељењем за имовину и имовинско- правне 
послове, којој није присуствовала странка Вук, сада Цветковић Љубица, присутни заступник 
предлагача изјавио је да, остаје у свему при предлогу за експропријацију од 14.08.2020. 
године и предложио да се странци постави привремени заступник из реда правника из 
Службе правне помоћи.  
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Градска управа за развој града Крагујевца, Секретаријат за имовину, 

Одељење за имовину и имовинско- правне послове, дописом број 465-592/20-XXIV од 
24.02.2021. године, обратила се предлагачу експропријације са молбом да достави тачну 
адресу за Вук (Јован) Љубицу из Крагујевца, ЈМБГ: 1810971725015, како би истој било 
омогућено да се лично изјасни о предлогу за експропријацију. Дана 08.07.2021. године, 
предлагач уз допис број 465-1482/20-7 од 08.07.2021. године, доставио одговор Полицијске 
управе у Крагујевцу 03/23/6 број 205-3/21-184 од 02.04.2021. године, у коме је као тачна 
адреса пребивалишта у Крагујевцу, Вук, сада Цветковић (Јован) Љубице из Крагујевца са 
ЈМБГ:1810971725015, наведена улица Глуваћ број 86.  

На расправи дана 17.09.2021. године, није присуствовала Вук, сада Цветковић (Јован) 
Љубица из Крагујевца, с обзиром да није уредно позвана, а доказ томе јесте коверта по 
ЗОУП- у са прилозима, враћена са назнаком достављача- поштоноше да је непозната. 
Заступник предлагача изјавио је да остаје у свему при предлогу од 14.08.2020. године и 
предложио да се Вук, сада Цветковић Љубици из Крагујевца, постави привремени заступник 
из реда правника из Службе правне помоћи, с обзиром да немају другу адресу 
пребивалишта или боравишта за напред наведену странку. 

Узимајући у обзир све напред 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 Ивана Јанковић, дипломирани правник из 
Крагујевца, запослена у у Градској управи за друштвене делатности-Секретаријату за месну 
самоуправу и општу управу-Одељењу правне помоћи. 
 Привременом заступнику престаће овлашћење за заступање оног момента када се 
пред овом Управом појави странка, њен законски заступник или овлашћени представник или 
пуномоћник. 
 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:                                                                          
   Миона Станић 
 
__________________  
 
 
Начелник Одељења: 
     Марија Јекић  
 
____________________ 

 
 

Д-на: 
- Ивана Јанковић из Крагујевца, привремени заступник странке Вук, сада Цветковић Љубице 
из Крагујевца, запослена у Градској управи за друштвене делатности-Секретаријату за 
месну самоуправу и општу управу-Одељењу правне помоћи, 
- На огласну таблу Градске  управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и 
озакоњење, Секретаријата за имовинске послове, Одељења за послове експропријације, 
- објавити на веб презентацији  Града, 
- за документацију, 
- за евиденцију,                               
- А р х и в и.   


