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 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по Предлогу Градског 
правобранилаштва Града Крагујевца, ради експропријације – администратиног преноса, на 
основу члана 70. Закона о експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
53/95, 23/01 - Одлука СУС, 20/09 и 55/2013 - Одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), 
члана 18. Одлуке о организацији градске управе Града Крагујевца(''Службени лист Града 
Крагујевца", бр.20/19) и члана 121. став 2. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист 
СРЈ'', број: 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10), а у вези члана 213. став 1. Закона о 
општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), 
секретар Секретаријата за имовину од 03. фебруара 2020.године по овлашћењу начелника 
Градске Управе за развој бр.035-138/20-XXIV од 31. јануара 2020. године, донео је 
 
 
                    З А К Љ У Ч А К 
 
 
            ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по Предлогу Градског правобранилаштва Града 
Крагујевца, ради експропријације - администратиног преноса и то за непокретност означену 
као удео од 0.00,06 ха на кп.бр.3017 у укупној површини од 0.02,07 ха КО Крагујевац 3, због 
одустанка Градског правобранилаштва Града Крагујевца од Предлога. 
 
 
                                                         О б р а з л о ж е њ е  
 
 
        Градско правобранилаштво Града Крагујевца, поднело је дана 15. јуна 2016. године 
Предлог за експропријацију - администратини пренос на непокретности означеној као удео 
од 0.00,06 ха на кп.бр.3017 чија је укупна површина 0.02,07 КО Крагујевац 3, у складу са 
чланом 25. Закона о експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 53/95, 
23/01 – Одлука СУС, 20/09 и 55/13-Одлука УС). 
       Писаним Поднеском бр.У.52/17 од 10. јуна 2021. године, Градско правобранилаштво 
Града Крагујевца, обавестило је Секретаријат за имовину, да повлачи Предлог за 
експропријацију предметне непокретности, из разлога како је наведено у Поднеску број У-
52/17 од 11. маја 2020. године, обзиром да је Предлог за експропријацију поднет по Захтеву 
тадашњег ЈП ''Предузеће за изградњу Града Крагујевца'' на основу изјашњења надлежне 
Градске управе за развој Града Крагујевца и обзиром да је надлежна управа одустала од 
напред наведеног Захтева за експропријацију. 
         Чланом 121. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да: ''Када је 
поступак покренут поводом захтева странке, а странка одустане од свог захтева, орган који 
води поступак донеће закључак којим се поступак обуставља. О томе ће бити обавештена 
противна странка, ако је има''. 
          Обзиром да се Градско правобранилаштво Града Крагујевца напред наведеним 
Поднеском изјаснило да повлачи  Предлог за експропријацију-административни пренос за 
удео непокретност означене као кп.бр.3017  КО Крагујевац 3, то код оваквог чињеничног 
стања ова Градска Управа налази да су се у конкретном случају стекли услови из члана 
121. став 2. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', број: 33/97 и 31/01 и и ''Сл. 
гласник РС'' 30/10), па се поступак за ову непокретност обуставља, те је зато одлучено као 
уставу првом  диспозитива Закључка.   
          Чланом 213. став 1. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16 
и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је: ''Поступци који до почетка примене овог 
закона нису окончани, окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка 
примене овог закона'', а обзиром да је Градско правобранилаштво Града Крагујевца, 
Предлог за експропријацију - администратини пренос поднело дана 15. јуна .2016. године,  
односно пре 01. јуна 2017. године као даном почетка примењивања Закона о општем 
управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16), то се у конкретном случају о одустанку од 
Предлога за експропријацију - администратини пренос за непокретност означену као удео 
од 0.00,06 ха на кп.бр.3017 у површини од 0.02,07 ха КО Крагујевац 3, решило у складу са 
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Законом о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник 
РС'', бр. 30/10 ). 

   Против овог Закључка може се изјавити посебна 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. 
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- Градско правобранилаштво Града Крагујевца, 
- Државно правобранилаштво  - Одељење у Крагујевцу 
- Маринковић Зоран из Крагујевца, 
   Ул. Карађорђева број 59 
-  Младеновић Бранка из Крагујевца, 
    Ул. Бранислава Нушића број 26А, 
-  Младеновић Миодраг из Крагујевца, 
   Ул. Бранислава Нушића број 26, 
-  Пантовић Миодраг из Крагујевца, 
   Ул. Танаска Рајића број 20 Б, 
-  Радосављевић Мијајло из Крагујевца, 
    Ул. Карађорђева број 51, 
- За документацију, 
-  За евиденцју, 
- Архиви 

                                                                                                                                          

                                                                     


