
Број:465-134/20-XXIV-02 
  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНУ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
поступајући по Предлогу Градског правобранилаштва Града Крагујевца, ради 
експропријације земљишта, 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 Јанковић Ивана, 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 
потенцијалних наследника сада пок. Милошевић Слободанке, бив. из Јовановца, у 
поступку експропријације кп.бр.2390 у површини од 02.32,44 ха КО Крагујевац 4 у 
предмету бр. 465-134/20-XXIV-02, и то до окончања поступка или док се не појави 
законски заступник или овлашћени представник, односно наследник или његов 
пуномоћник.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
                 Градско правобранилаштво Града Крагујевца поднело је Предлог број: 
У.193/18 од 16. маја 2018. године за експропријацију кп.бр. 2390 у површини од 
02.32,44 ха КО Крагујевац 4, уписана у Лист непокретности број 7105 КО Крагујевац 
4 као приватна својина Милошевић Слободанке из Јовановца са уделом од 
153/23244, Павићевић Милице из Новог Милановца са уделом од 153/23244, 
Стевановић Данице из Балосаве, СО Кнић, са уделом од 152/23244, Аксић Зорана 
из Јовановца са уделом од 22634/23244 и Милошевић Милована из Крагујевца са 
уделом од 152/23244 а које земљиште је планирано за проширење гробља 
''Бозман'' на основу ПДР-а'' ГРОБЉА БОЗМАН-2. ФАЗА'' (''Сл. лист Града 
Крагујевца'' број 6/03). Влада Републике Србије је Решењем 05 број: 465-
12702/2017 од 28. децембра 2017. године утврдила јавни интерес за 
експропријацију односно административни пренос непокретности у циљу 
проширења гробља ''Бозман'', сагласно Информацији о локацији број : XVIII 350-
520/17 од 12. априла 2017. године, издатој од стране Одељења за просторно 
планирање и заштиту животне средине – Градске управе за просторно планирање, 
урбанизам, изградњу и заштиту животне средине Града Крагујевца, а у складу са 
Планом детаљне регулације гробља Бозман-2.фаза (''Службени лист града 
Крагујевца'' број 6/03). За корисника експропријације, односно административног 
преноса одређен је Град Крагујевац. 
 У Листу непокретности број 7105 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 2390 у 
површини од 02.32,44 ха као њива 3. класе, пољопривредно земљиште, и то као 
приватна својина Милошевић Слободанке из Јовановца са уделом од 153/23244, 
Павићевић Милице из Новог Милановца са уделом од 153/23244, Стевановић 
Данице из Балосаве, СО Кнић, са уделом од 152/23244, Аксић Зорана из 
Јовановца са уделом од 22634/23244 и Милошевић Милована из Крагујевца са 
уделом од 152/23244. 

На усменој расправи одржаној дана 04. јула 2018. године присутна 
сувласница на предметној парцели Павићевић Милица из Новог Милановца, иначе 
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кћи Милошевић Слободанке из Јовановца, је изјавила да је њена мајка 
Милошевић Слободанка из Јовановца преминула још 2000. године и да није 
спроведен оставински поступак иза њене смрти. На истој расправи заступнику 
Града Крагујевца, као кориснику експропријације, дат је Налог да у року од 15 дана 
од дана одржавања поменуте  расправе достави овој Управи правоснажно 
Решење надлежног Суда о расправљеној заоставштини иза смрти сада пок. 
Милошевић Слободанке, бив. из Јовановца ради даљег поступања у овој управној 
ствари. Обзиром да исти није поступио у одређеном року, заступнику Града 
Крагујевца је упућен и писани налог дана 24. јула 2018. године и одређен нови рок 
од осам дана од дана пријема истог, како би предлагач доставио тражени доказ. 

Имајући у виду напред наведено, овај орган је затражио и од Одељења за 
лични статус грађана Извод из матичне књиге умрлих за Милошевић Слободанку 
из Јовановца и добио обавештење у коме је наведено да, лице са наведеним 
подацима из Дописа, није уписано у МКУ за подручје Града Крагујевца 

Поднеском број У-193/18 од 12. јула 2019. године предлагач је обавестио 
овај орган да је од Основног суда у Крагујевцу добио Допис број 2О-685/02 од 25. 
јуна 2019. године и да је истим обавештено Градско правобранилаштво Града 
Крагујевца да Суд није у могућности да пронађе списе предмета О-685/02 у којима 
се налази оставинско Решење којим је расправљена заоставштина пок. 
Милошевић Слободанке, бив. из Крагујевца, па је сходно наведеном, предлагач 
предложио овом органу да упути Налог уписаној сувласници на предметној 
парцели Павићевић Милици из Новог Милановца-Крагујевца како би иста 
доставила оставинско Решење, обзиром да Павићевић Милица има правни 
интерес да докаже правно следбеништво иза физичког лица које је уписано на 
катастарској парцели која је предмет овог поступка експропријације. 

Овај орган је упутио Налог дана 15. јула 2019. године Павићевић Милици из 
Новог Милановца са налогом да нам у року од 15 дана од дана пријема истог, 
достави правоснажно Решење надлежног Суда или јавног бележника о 
расправљеној заоставштини иза смрти њене мајке сада пок. Милошевић 
Слободанке, бив. из Јовановца. Наведена странка је напред цитирани Налог 
примила дана 24. јула 2019. године, о чему постоји повратница у списима 
предмета, али иста није поступила до данашњег дана по наведеном Налогу. 

Поступајући даље у овој управној ствари овај Секретаријат је дана 11. 
августа 2020. године упутио Налог Градском правобранилаштву Града Крагујевца и 
наложио истом да у року од осам дана од дана пријема истог, достави 
правоснажно Решење надлежног Суда о расправљеној заоставштини иза смрти 
сада пок. Милошевић Слободанке, бив. из Јовановца, уз напомену да је исти Налог 
дат предлагачу још на Записнику са усмене расправе одржане дана 04. јула 2018. 

године.  
Градско правобранилаштво Града Крагујевца се Дописом број У-193/18 од 

13. априла 2021. године изјаснило да, поступајући по Налогу надлежног органа, 
предлагач није успео да прибави оставинско Решење иза смрти сада пок. 
Слободанке Милошевић, бив. из Јовановца а на околност легитимисања њених 
наследника као потенцијалних наследника у овој управној ствари, иако се у више 
наврата обраћао са Захтевом надлежном органу-Основном суду у Крагујевцу ради 
прибављања истог. Даље је наведено да у циљу спровођења поступка у конкретној 
управној ствари, предлагач предлаже да поступајући орган постави наведеном 
лицу привременог заступника, имајући у виду да му одредбе Закона о општем 
управном поступку ту могућност допуштају. 
           Имајујћи у виду све напред наведено, овај орган је за привременог 
заступника одредио Јанковић Ивану, дипл. правника из Крагујевца, запослену у 
Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима Града 
Крагујевца – Секретаријату за месну самоуправу и општу управу - Служби правне 
помоћи. 
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 Привременом заступнику престаће овлашћење за заступање оног 
момента када се пред овом Управом појави законски заступник или овлашћени 
представник,  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. 
 

        ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
      Број: 465-134/20-XXIV-02 од 22. априла 2021. године   

 
  
                                                                                                               СЕКРЕТАР 
                                                                                                      Гордана Јелесијевић 
  

                                                                                                         
Предмет обрадила: 
______________________________ 
Светлана Симеуновић Ђорђевић 
 
 
 Начелник Одељења: 
______________________ 
 Марија Јекић 
                                                                                                    
Д-на:                                                                             
-Јанковић Ивана, Крагујевац                                                    
  Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима Града    
Крагујевца – Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Служба правне 
помоћи 
- Градском правобранилаштву Града Крагујевца 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града  
- за документацију                               
- А р х и в и   


