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       ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 

ОЗАКОЊЕЊЕ поступајући по предлогу Градског правобранилаштва града Крагујевца број 
У-58/16 од 13. фебруара 2017. 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, дипл. 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 
потенцијалних наследника сада пок. Ћурчић Радмиле бив. из Јовановца у поступку 
експропријације за кп.бр.5164/2 у површини од 00.01,77 ха уписане у листу непокретности 
број 6859 КО Крагујевац 4 у предмету бр. 465-107/21-XXX-01 и то до окончања поступака 
или док се не појаве 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, поднело је предлог број У-58/16 од 
13. фебруара 2017. године (који је ова управа примила дана 14. фебруара 2017. године) за 
експропријацију земљишта означеног као кп.бр. 5164/2 у површини од 00.01,77 ха уписана у 
Листу непокретности број 6859 КО Крагујевац 4, као њива 1. класе, приватна својина 
Благојевић Љубинке из Београда са уделом од 1/10, Благојевић Стојанке из Београда са 
уделом од 1/10, Благојевић Петра из Јовановца са уделом од 5/10, Васиљевић Снежане из 
Крагујевца са уделом од 1/10, Милановић Слободана из Јагодине са уделом од 1/10 и 
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Ћурчић Радмиле из Јовановца са уделом од 1/10. Предлог је поднет ради изградње 
дела Улице Саве Ковачевић у Крагујевцу-деоница од моста на реци Угљешници до 
укрштања са планираном обилазницом у Крагујевцу, на основу ПГР-а ''Радне зоне 
Крагујевац и зоне пословања'' (''Службени лист града Крагујевца'' број 26/13). За ову 
експропријацију је утврђен јавни интерес решењем Владе Републике Србије 05 број: 465-
6462/2016 од 27. јула 2016. године 
         Поступајући даље у овој управној ствари, заказана је усмена расправа за 18. јул 2017. 
године и позив са прилозима за Ћурчић Радмилу из Јовановца враћен је као неуручен, са 
напоменом достављача-поштоноше да је наведено лице умрло. 
         Из извода из Матичне књиге умрлих број 203-1-7805/2017-VII од 24. јула 2017. године 
утврђено је да је Радмила Ћурчић из Јовановца, преминула дана 29. августа 2009. године.  
         Дописом од 25. јула 2017. године, од Основног суда у Крагујевцу, ова Геадска управа 

је затражила хитно изјашњење да ли је иза смрти пок. Ћурчић Радмиле, бив. из Јовановца, 
која је преминула дана 29. августа 2009. године, спроведен оставински поступак и уколико 
јесте, да нам доставе примерак правноснажног оставинског решења, све са разлога што је 
код РГЗ-Службе за катастар непокретности у Крагујевцу, кп.бр.5164/2 КО Крагујевац 4, која је 
предмет наведеног поступка, уписана као сувласништво напред наведеног лица са уделом 
од 1/10, а све у циљу утврђивања њених законских наследника чије је учешће неопходно у 
овом поступку. Истом Суду је упућена ургенција дана 30. августа 2017.године. Дана 24. 
новембра 2017. године Основни суд је у допису број О-984/13 од 10. новембра 2017. године 
навео да је пред истим вођен поступак расправљања заоставштине иза смрти сада пок. 
Ћурчић Радмиле, бив. из Јовановца под бројем О-1328/09 од 09. септембра 2009. године, 
који је у прилогу истог и достављен овом органу. С обзиром на то да се из наведеног решења 
није могло утврити ко је наследио предметну парцелу као и да иста није била предмет 
расправљања заоставштине, на усменој расправи одржаној дана 29. новембра 2017. године, 
присутни заступник града Крагујевца је изјавио да је упознат са правноснажним решењем 
Општинског суда у Крагујевцу О-1328/09 од 09. септембра 2009. године и са правноснажним 
допунским решењем Основног суда у Крагујевцу О-984/13 од 25. марта 2013. године из којих 
је утврђено да предметна парцела означена као кп.бр. 5164/2 КО Крагијевц 4 нија била 
предмет оставинског поступка, па је из тих разлога замолио поступајући орган да дозволи 
додатни рок ради прибављања свих потребних података, који су од значаја за одлучивање у 
овом управном поступку. Предлагачу је на истој расправи дат налог да у року од 30 дана од 
дана одржавања наведене расправе предложи даљи ток овог поступка. С обзиром на то да 
Градско правобранилаштво града Крагујевца није поступило по налогу, ова Управа је 
упутила нови налог дана 23. јануара 2018. године. Поступајући по истом предлагач нас је 
обавестио да се обратио Основном суду у Крагујевцу ради достављања допунског решења 
број О-984/13, којим је расправљена заоставштина иза смрти сада пок. Ћурчић Радмиле, 
бив. из Јовановца за предметну кп.бр. 5164/2 КО Крагујевац 4, после чега ће тек бити у 
могућности да предложе даљи ток поступка. Ради даљег поступања у овој управној ствари, 
Одељење за послове експропријације упутило је предлагачу још један налог дана 09. августа 
2021. године, наводећи у напомени све налоге који су дати од почетка покретања поступка. 
Законски заступник града Крагујевца је након извршених додатних провера указао овом 
Одељењу на чињеницу да пред Основним судом у Крагујевцу није спроведена допуна 
оставинског поступка у погледу наслеђивања права на уделу сада пок. Ћурчић Радмиле, бив. 
из Јовановца на кп.бр. 5164/2 КО Крагујевац 4. Имајући у виду напред наведено, законски 
заступник града Крагујевца је предложио да, ова Управа, као орган који спроводи поступак 
експропријације, напред означеном лицу постави привременог заступника и настави са 
спровођењем поступка експропријације кп.бр. 5164/2 КО Крагујевац 4. 

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 Јанковић Ивана, дипл. 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 појаве законски заступници или овлашћени представници,  односно 
наследници или њихови пуномоћници. 
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 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 дипл. правник 
 
                                                                                                                                                                     

Предмет обрадила:                                                                          
Светлана Синеуновић Ђорђевић, дипл. правник 
___________________________________________ 
 
 
Начелник Одељења за послове експропријације: 
Јекић Марија, дипл. правник 
__________________________ 

 
 

Д-на: 
- Ивана Јанковић из Крагујевца, привремени заступник потенцијалних наследника сада 
пок.Ћурчић Радмиле бив. из Јовановца, 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   


