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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  земљишта, на 
основу члана 18. Одлуке о организацији градске управе Града Крагујевца (''Службени лист 
Града Крагујевца'', бр. 20/19) и одредбе члана  48.  Закона о општем управном поступку 
(''Сл. гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење) секретар Секретаријата за 
имовину по Овлашћењу начелника Градске управе за развој број 035-138/20-XXIV од 03. 
фебруара 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 – Секретаријат за 
месну самоуправу и општу управу-Служба правне помоћи, за привременог заступника који 
ће штитити интересе потенцијалних наследника сада пок. Маринковић Здравке бив. из 
Чумића-Крагујевац, у поступку експропријације кп.бр. 4261/2 у површини од 0.02,40 ха КО 
Чумић у предмету бр. 465-573/20-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 
 
   ЈП ''Путеви Србије'' Београд поднело је Предлог VI Број: 465-1388 од 13.08. 2020. 
године за експропријацију кп.бр. 4261/2 у површини од 0.02,40 ха КО Чумић, уписана у 
Лист непокретности број 582 КО Чумић као приватна својина Маринковић (Живота) 
Здравке из Чумића са уделом од 1/1, без терета, а ради ургентног одржавања и 
отклањања оштећења пута на државном путу IБ реда број 25, Топола (Наталинци)-
Крагујевац (Церовац), на основу Главног пројекта ургентног одржавања и отклањања 
оштећења пута на државном путу IБ реда број 25, Топола (Наталинци) - Крагујевац 
(Церовац). За ову експропријацију, а ради изградње наведене деонице, јавни интерес је 
утврђен Законом о путевима (''Сл.гласник РС'' бр. 41/2018 и 95/2018.-др.Закон) и 
Република Србија, а за потребе ЈП ''Путеви Србије'' Београд, одређује се за корисника 
експропријације. 

У Листу непокретности број 582 КО Чумић уписана је кп.бр. 4261/2 у површини од 
0.02,40 ха, као воћњак 4.класе, приватна својина Маринковић (Живота) Здравке из Чумића 
са уделом од 1/1, без терета.   

Из Извода из МКУ број 203-00-1/2021-26/43720 од 09.02.2021. године утврђено је да 
је Маринковић Здравка из Чумића преминула дана 26. јануара 2015. године.  
          Ова Градска Управа је упутила Допис 09.02.2021. године Основном суду у 
Крагујевцу, а који је Суд примио дана 11.02.2021. године уз налог да нам исти достави 
Обавештење да ли је иза смрти сада пок. Маринковић Здравке бив. из Чумића-Крагујевац 
спроведен оставински поступак и уколико јесте да нам доставе примерак правоснажног 
оставинског Решења, а у циљу утврђивања њених законских наследника чије учешће је 
непоходно у овом поступку. 

На усменој расправи одржаној 11. фебруара 2021. године пред Градском управом 
за развој Града Крагујевца предочене су напред наведене чињенице.  

На истој расправи заступник предлагача је изјавио да остаје у свему при поднетом 
предлогу за експропријцију предметне парцеле и да је сагласан да се питање накнаде 
регулише у посебном поступку по правоснажности Решења о експропријацији. 
            Поменутој усменој расправи присуствовао је Маринковић Александар из Чумића, 
који се јавио за сада пок. Маринковић Здравку бив. из Чумића и који је објаснио да је 
Маринковић Здравка његова мајка, која је преминула 26.01.2015. године и да оставински 
поступак још увек није спроведен. Такође је изјавио да је сагласан да се постави 
привремени заступник који ће штитити интересе потенцијалних наследника сада пок. 
Маринковић Здравке бив. из Чумића, док се не заврши оставински поступак. Такође је 
изјавио да се на предметној парцели налази бунар, али да не зна да ли ће исти бити 
експроприсан, као и да се из бунара користи вода за снабдевање целокупног домаћинства 



 2
и да се то има у виду, као и да моли предлагача, ако има могућности да се тај 
бунар заобиђе приликом радова.  

 Предлагач ЈП ''Путеви Србије'' Београд се електонским путем дана 19.02.2021. 
године изјаснио о постављању привременог заступника у предмету бр. 465-573/20-XXIV-
02, да се с обзиром на чињенице које су изнете на расправи 11.02.2021. године слаже са 
постављањем привременог заступника у датом предмету. 

Узимајући у обзир 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 
95/18-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 овим Секретаријатом појави законски заступник или овлашћени представник,  
односно наследник или његов пуномоћник. 
 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 овог Секретаријата, без таксе. Жалба не одлаже извршење Решења. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: 465-573/20-XXIV-02 од 19.02.2021. године 

 
 
                                                                                                          СЕКРЕТАР 
                                                                                                  Гордана Јелесијевић 
Предмет обрадила: 
Невена Ћупрић 
____________________ 
 
Начелник Одељења: 
Марија Јекић 
___________________ 

   
 
Д-на:                                                                             
- Ивана Јанковић, Крагујевац   
  Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима 
  Секретаријат за месну самоуправу и општу управу 
  Служба правне помоћи                                               
- ЈП ''Путеви Србије'' Београд  
Ул. Булевар краља Александра бр. 282 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој Града Крагујевца    
-објавити на веб презентацији  Града                                
-архиви  


