
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            

Број:465-397/20-XXIV-02 
 

 
                  ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИМОВИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по 
службеној дужности, ради исправке решења, ради административног преноса на основу члана 
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) члана 70. 
став 1. Закона о експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 53/95, 23/01 – 
Одлука СУС, 20/09, 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 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016 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 
 
 

 Исправља се Решење Градске управе за развој Града Крагујевца – Секретаријата за 
имовину  – Одељење за имовину и имовинско – правне послове бр. 465-397/20-XXIV-02 од 
16.11.2020. године којим се усваја предлог и потпуно преноси у корист Републике Србије 
кп.бр. 3252/1 у површини од 0.00,17 ха, уписана у Листу непокретности број 5999 КО 
Крагујевац 4, тако што се у првом ставу диспозитива, у шестом реду, испред речи ''Павловић 
Милорада“ додаје ''пок.“, а иза презимена и имена напред наведеног лица додаје се '' бив. из 
Петровца са уделом од 173/4319, кога заступа Рихтеровић Јасмина привремени заступник из 
Крагујевца запослена у Служби правне помоћи'', као и у ставу четири диспозитива, у другом 
реду, испред речи ''Павловић Милорад'' додаје се ''Рихтеровић Јасмина из Крагујевца, као 
привремени заступник пок.'', а иза презимена и имена напред наведеног лица додаје се ''бив. 
из Петровца, Крагујевац'',  
   У осталом делу Решење, Градске управе за развој града Крагујевца, Секретаријата за 
имовину, Одељења за имовину и имовинско-правне послове бр. 465-397/20-XXIV-02 од 
16.11.2020. године, остаје непромењено.  
 
            

О б р а з л о ж е њ е 
 

  
                Поступајући по Предлогу Државног правобранилаштва РС - Одељења у Крагујевцу, 
Градска управа за развој Града Крагујевца – Секретаријат за имовину - Одељење за имовину 
и имовинско-правне послове донело је Решење бр. 465-397/20-XXIV-02 од 16.11.2020. године 
којим се усваја и потпуно преноси у корист Републике Србије кп.бр. 3252/1 у површини од 
0.00,17 ха, уписана у Листу непокретности број 5999 КО Крагујевац 4. Приликом израде 
решења овај орган је пропустио да у диспозитиву, образложењу као и у доставној наредби 
поменутог Решења упише да је један од сукорисника на предметној кп.бр. 3252/1 КО 
Крагујевац 4 са уделом од 173/4319 Павловић Милорад из Петровца, Крагујевац преминуо и 
да је поменутом лицу постављен привремени заступник Решењем бр. 465-397/20-XXIV-02 од 
12. октобра 2020. године и то Рихтеровић Јасмина, дипл. правник у Градској управи за 
друштвене делатности и послове са грађанима града Крагујевца, Секретаријат за месну 
самоуправу и општу управу – Служба правне помоћи. На усменој расправи одржаној 
10.11.2020. године пред овом Управом, Рихтеровић Јасмина из Крагујевца као привремени 
заступник сада пок. Павловић Милорада бив. из Петровца, Крагујевац, изјавила је да је 
упозната са Решењем о одређивању за привременог заступника сада пок. Павловић 
Милорада бив. из Петровца, Крагујевац, као и са предлогом предлагача за експропријацију-
административни пренос, да се истом не противи, али да за експропријацију-
административни пренос исте тражи адекватну накнаду у новцу. 
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  Поступајући по сужбеној дужности, а обзиром да уочени пропуст може да 
представља сметњу за остваривање права подносиоца захтева, овај орган је донео Решење 
о исправци као у ставу један диспозитива овог решења, сходно члану 144. Закона о општем 
управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење).    

У осталом делу Решење Градске управе за развој града Крагујевца, Секретаријата за 
имовину, Одељења за имовину и имовинско-правне послове бр. 465-397/20-XXIV-02 од 
16.11.2020. године, остаје непромењено.  

 
          ПРАВНА ПОУКА: 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. 
 
 

           РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

                                     Број: 465-397/20-XXIV-02 од 01.02.2021. године 
 
 
 
                                                                                                    СЕКРЕТАР 
                                                                                           Гордана Јелесијевић 
 

 
 

Предмет обрадила:                                                                                                                                          
____________________________ 
Невена Ћупрић, дипл. правник 
 
Начелник Одељења: 
____________________________ 
Марија Јекић, дипл. правник 
 
  Д-на:  
- За пок. Милошевић Александра бив. из Петровца, Крагујевац, преко привременог 
заступника Рихтеровић Јасмине из Крагујевца,  дипл. правник у Градској управи за 
друштвене делатности и послове са грађанима града Крагујевца, Секретаријат за месну 
самоуправу и општу управу – Служба правне помоћи 
- Бетулић Славици из Крагујевца, ул. Јаше Томића број 14 
-Јоксимовић Томиславу из Крагујевца, ул. Јаше Томића број 10 
-Милетић Славољубу из Крагујевца, ул. Слободана Јовановића број 16 
-Павловић Живадину из Крагујевца, ул. Шандора Петефија број 7 
-За пок. Павловић Милорада бив. из Петровца, Крагујевац, преко привременог заступника 
Рихтеровић Јасмине из Крагујевца, дипл. правник у Градској управи за друштвене делатности 
и послове са грађанима града Крагујевца - Секретаријат за месну самоуправу и општу 
управу- Служба правне помоћи  
- Павловић Јасмини из Крагујевца, ул. Јаше Томића број 12 
- Стамбеној задрузи „Напредак“ из Крагујевца, 
 ул. Краља Александра I Карађорђевића број 103 
- Државном правобранилаштву Републике Србије - Одељење у Крагујевцу 
-За огласну таблу Градске управе за развој Града Крагујевца – Секретаријата за имовину-  
Одељења за имовину и имовинско правне послове 
- Објавити на веб презентацији Града Крагујевца 
- За документацију 
- За евиденцију 
- Архиви 


