
 
    Број: 465-73/20-XXIV-02 

 
 

         ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ- ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по Предлогу Државног 
правобранилаштва Републике Србије - Одељење у Крагујевцу, ради административног преноса 
на основу члана 98. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16  и 
95/2018 аутентично тумачење) и члана 18. Одлуке о организацији градске управе Града 
Крагујевца (''Службени лист Града Крагујевца'', бр. 20/19), секретар Секретаријата за имовину од 
03.02.2020. године по овлашћењу начелника Градске Управе за развој бр. 035-138/20-XXIV од 
31.01.2020, донео је 

 
                   
                                                             Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
          ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по предлогу Државног правобранилаштва-

Републике Србије - Одељење у Крагујевцу, ради административног преноса за непокретност 
означену као кп.бр.10842/1  у површини од 01.25,00 ха уписане у лист непокретности број 3380  
КО Крагујевац 4, због одустанка подносиоца од предлога.                                      

 
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е  
 
 
     Државно правобранилаштво Републике Србије -Одељење у Крагујевцу је дана 20.12. 

2018. године поднело Предлог број: Уе-13/18 од 19.12.2018. године за административни пренос 
земљишта означеног у диспозитиву овог Решења, у складу са чланом 15. Закона о посебним 
условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 41/18, 54/19 и 9/20). 
              Писменим поднеском бр.Уе-13/18 од 26.01.2021. године, Државно правобранилаштво 
Републике Србије - Одељење у Крагујевцу, обавестило је ову Градску Управу, да како је 
накнадно утврђено да је  предметна парцела уписана као јавна својина Града Крагујевца и да на 
терену представља улицу, да је дотадашњим уписаним корисницима исплаћена накнада  према 
уделима у наведеној катастарској парецели, то законски заступник Републике Србије одустаје од 
предлога за експропријацију – административни пренос предметне парцеле. 

           У листу непокретности број 3380 КО Крагујевац 4, уписана је кп.бр. 10842/1 у површини од 
01.25,00  ха и то као јавна својина Града Крагујевца са уделом од 1/1. У В1 листу: Подаци о 
зградама и другим грађевинским објектима на предметној парцели уписана је улица, под називом 
Божидара Масларића, као објекат који је изграђен без одобрења за изградњу, државна својина 
Републике Србије, имаоц права на објекту Град Крагујевбац. 

    Раније уписана лица на предметној непокретности и то Милетић Раде из Петровца, 
Голубовић Живана из Љубљане, Павловић Божидар из Петровца, Милетић Славољуб из 
Крагујевца, Милетић Јован из Петровца, Божиновић Бранко из Лужница и Николић Мирко из 
Крагујевца, су своја права на накнаду већ остварила у раније вођеним поступцима експропријације 
или изузимања  на основу којих аката су и брисани из јавне књиге о евиденцији непокретности и 
правима на њима код РГЗ–Службе за Катастар непокретности у Крагујевцу. Раније уписана лица 
Пантић Радмила и Тимотијевић Живадинка, обе из Крагујевца и МЗ ''Аеродром'' из Крагујевца, који 
су такође брисани из јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима код РГЗ - 
Службе за Катастар непокретности у Крагујевцу, своја права на накнаду према уделима које су 
имали у наведеној катастарској парецели, могу остварити у посебном поступку. 
             Код оваквог чињеничног стања ова Градска Управа налази да су се у конкретном случају 
стекли услови за обустављање поступка у складу са чланом 98. став 1. и 3. Закона о општем 
управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16 и 95/2018 аутентично тумачење ) који 
прописују да странка може потпуно или делимично да одустане од захтева док не буде 



 2
обавештена о решењу другостепеног органа и да када странка одустане од Захтева, Решењем 
се обуставља поступак, што је овде случај, па је зато одлучено као у диспозитиву Решења. 
           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. 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
   Број: 465-73/20-XXIV-02 од 02.02.2021. године 

 
 
 

                   СЕКРЕТАР 
                                                   Гордана Јелесијевић 
 
 
 
    Предмет обрадила 
____________________             

    Светлана Јаковљевић, дипл.правник 
 

  Начелник Одељења 
  ____________________ 
     Марија  Јекић, дипл. правник 
 

  
  Д-на:  
- за потенцијалне наследнике сада пок. Голубовић Живане бив. из Љубљане и пок. 

Павловић Божидара бив. из Петровца, преко привременог заступника Рихтеровић 
Јасмине, из Крагујевца, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима 
- Секретаријат за месну самоуправу и општу управу- Служби правне помоћи, 

- за потенцијалне наследнике сада пок Божиновић Бранка бив. из Лужница, преко 
привременог заступника Иване Јанковић из Крагујевца, Градска управа за друштвене 
делатности и послове са грађанима –Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - 
Служби правне помоћи, 
- Милетић Јован из Петровца – Крагујевац,                                                                                                        
- Милетић Раде из Петровца – Крагујевац, ул.Слободана Јовановића бр.12 
- Тимотијевић Живадинка из Крагујевца,  ул. Божидара Масларића бр.46,  
- Милетић Славољуб из Крагујевца, ул. Слободана Јовановића бр.16, 
- Николић Мирко из Крагујевца, ул. Виктора Бубња бр. 58, 
- Пантић Радмила из Крагујевца, ул. Горњомилановачка бр. 3, 
- Државно правобранилаштво Републике Србије -Одељење у Крагујевцу, 
- Градско правобранилаштво Града Крагујевца, 
- МЗ ''Аеродром'' Крагујевац, 
- На огласну таблу Градске управе за развој Града Крагујевца,    
- Објавити на веб презентацији  Града,                                                                      
- За документацију 
- Архиви 
      
                                                                     


