
  
          Број: 465-566/20-XXIV-02 

 
               ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНУ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по 
Предлогу ЈП „Путеви Србије“ Београд ради експропријације непокретности на основу члана 
18. Одлуке о организацији градске управе Града Крагујевца (''Службени лист града 
Крагујевца", број 20/19), одредбе члана 48. 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 број 035-
138/20-XXIV од 31. јануара 2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
      ОДРЕЂУЈЕ СЕ Ивана Јанковић, дипл. правник из Крагујевца, запослена у Градској 

управи за друштвене делатности и послове са грађанима Града Крагујевца – Секретаријат 
за месну самоуправу и општу управу - Служба правне помоћи, за привременог заступника 
који ће штитити интересе Максимовић Павла из Крагујевца и потенцијалних наследника 
сада пок. Максимовић Марице бив. из Крагујевца у поступку експропријације за кп.бр.4026/2 
у површини од 00.03,38 ха уписане у Листу непокретности број 977 КО Чумић, у предмету 
бр. 465-566/20-XXIV-02 и то до окончања поступака или док се не појаве Максимовић Павле 
и законски заступници или овлашћени представници, односно наследници или њихови 
пуномоћници. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
    ЈП „Путеви Србије'', поднело је Предлог дана 14. августа 2020. године VI број 465-

1412 од 13.08.2020. године за експропријацију земљишта означеног као кп.бр. 4026/2 у 
површини од 00.03,38 ха уписане у Листу непокретности број 977 КО Чумић, као њива 4. 
класе, приватна својина Максимовић Марице из Крагујевца са уделом од 1/3, Максимовић 
Павла из Крагујевца са уделом од 1/3 и  Ристић сада Максимовић Весне из Крагујевца са 
уделом од 1/3, без терета, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења пута на 
државном путу IБ реда број 25, Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) за коју 
експропријацију је утврђен јавни интерес Законом о путевима (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 41/2018 
и 95/2018.-др. Закон). 
         У Листу непокретности број број 977 КО Чумић уписана је кп.бр.4026/2 у површини од 
00.03,38 ха, као њива 4. класе,  приватна својина Максимовић Марице из Крагујевца са 
уделом од 1/3, Максимовић Павла из Крагујевца са уделом од 1/3 и  Ристић сада 
Максимовић Весне из Крагујевца са уделом од 1/3, без терета. 
        На усменој расправи одржаној дана 09.03.2021. године, Максимовић Весна је изјавила 
да је Максимовић Марица њена мајка и да је она умрла 23.07.2020. године и да је од 
законских наследника осим ње, оставила и сина Максимовић Павла, да је оставински 
поступак покренут код Основног суда  у Крагујевцу, али да још увек није окончан, због тога 
што се Максимовић Павле сада налази у иностранству и није долазио дужи период у 
Крагујевац, Такође је изјавила да се њен брат Максимовић Павле налази на привременом 
раду у Шведској и да неће долазити скорије у Крагујевац и објаснила је да се она раније 
презивала Ристић, а да је након развода променила презиме, тако да се сада презива 
Максимовић.  
         Према приказу тражених података Министарства државне управе и локалне 
самоуправе  за Весну Максимовић из Крагујевца, решењем Градске управе у Крагујевцу бр.7 
201-25/12 од 03.04.2012 године, одобрена је промена презимена  са Ристић на Максимовић. 
         Из Извода из Матичне књиге умрлих број 203-00-1/2021-26/74751 од 10.03.2021. године 
утврђено је да је Максимовић Марица, преминуо дана 23.07.2020. године.  

 Дописом од 18.03.2021. године, од Основног суда у Крагујевцу, затражено је да нам 
хитно доставе обавештење да ли је иза смрти пок. Максимовић (Драгоје) Марице бив. из 
Крагујевца која је преминула 23.07.2020. године, спроведен оставински поступак, и уколико 
јесте да нам доставите примерак правоснажног оставинског решења, а  са разлога што је 
код РГЗ-Службе за катастар непокретности у Крагујевцу, кп.бр.4026/2 КО Чумић, која је 
предмет напред наведеног поступка, уписана као сувласништво овог лица са уделом од 1/3, 
а све у циљу утврђивања њених законских наследника чије учешће је неопходно у овом 
поступку. 
             Поступајући по напред наведеном допису, Основни суд у Крагујевцу је доставио 
Обавештење бр.О-530/21 од 23.03.2021. године у коме је наведено да је поступак 
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расправљања заоставштине иза смрти пок. Максимовић Марице бив. из Крагујевца, 
поверен Јавном бележнику Александри Стевановић из Крагујевца     

    Дописом од 19.04.2021. године од Јавног бележника Александре Стевановић из 
Крагујевца затражено је да нам хитно достави обавештење да ли је иза смрти пок. 
Максимовић (Драгоје) Марице бив. из Крагујевца, спроведен оставински поступак, и уколико 
јесте да нам достави примерак правоснажног оставинског решења, а све у циљу 
утврђивања њених законских наследника чије учешће је неопходно у овом поступку 
експропријације. 
              Поступајући по напред наведеном допису, Јавни бележник Александра  Стевановић 
из Крагујевца доставила је Обавештење од 27.04.2021. године у коме је наведено да  
поступак расправљања заоставштине иза смрти пок. Максимовић Марице бив. из 
Крагујевца, није правоснажно окончан.     
              У допису VI број 465-1412/20-1 од 02.06.2021. године, ЈП ''Путеви Србије'' Београд, је 
истакло да према информацијијама које имају, да није спроведен оставински поступак,  па је 
предложило постављање привременог заступника и у случају сада пок. Максимовић Марице 
бив. из Крагујевца и у случају Максимовић Павла, због хитности поступка  експропријације.  

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 (''Сл. 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 Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима – 
Секретаријат за месну самоуправу и општу управу-Служба правне помоћи. 
 Привременом заступнику престаће овлашћење за заступање оног момента када се 
пред овом Управом појаве Максимовић Павле и законски заступници или овлашћени 
представници,  односно наследници или њихови пуномоћници. 
 Против овог Решења 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. Жалба не одлаже извршење Решења. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

                               Број: 465-566/20-XXIV-02 од 16.06.2021. године 
 

              СЕКРЕТАР 
                                                                                                 Гордана Јелесијевић   
  
                                                                                                                                                                               
Предмет обрадила:                                                                          
Светлана Јаковљевић 
________________________ 
 
Начелник Одељења: 
Јекић Марија 
___________________ 

 
Д-на: 
- Ивана Јанковић из Крагујевца, привремени заступник Максимовић Павла из Крагујевца и 
потенцијалних наследника сада пок. Максимовић Марице  бив. из Крагујевца, 
 Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима- 
 Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Служба правне помоћи,  
- Максимовић Весна из Крагујевца, ул. Града Сирена  бр.9/3                                            
- ЈП“ Предузеће за Путеве'', Београд, Булевар Краља Александра број 282 
- На огласну таблу Градске  управе за развој Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


