
 
Број:465-353/20-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 – административног преноса 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),  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 Ивану, дипл. правник из Крагујевца, 

запослена у Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима – 
Секретаријату за месну самоуправу и општу управу - Служба Правне помоћи, за 
привременог заступника који ће штитити интересе потенцијалних насленика сада 
пок. Живановић Милорада бив. из Крагујевца, у поступку експропријације-
административног преноса за кп.бр.6250/2 у површини 00.00,06 ха, уписана у 
Листу непоркетности број 934 КО Крагујевац 3, у предмету бр. 465-353/20-XXIV-02 
и то до окончања поступка или док се не појави законски заступник или овлашћени 
представник,  односно наследници или њихови пуномоћници 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 Градско правобранилаштво Града Крагујевца, поднео је  уређен Предлог за 

експропријацију-административни пренос број У-866/20 (У-1254/20) од 
07.12.2020.године, на кп.бр.6250/2  КО Крагујевац 3  уписана у Листу 
непокретности број 934 КО Крагујевац 3 као приватна својина Живановић 
Милорада из Малих Пчелица, Милојевић Горана из Крагујевца, Милојевић 
Љубише из Крагујевца, а све ради експропријације-административног преноса 
непокретности, у циљу изградње саобраћајнице - Улице Драгојла Дудића, а 
сагласно Информацији о локацији XVIII 350-1133/19 од 11.09.2019. године и 
Информацији о локацији XVIII 350-1827/19 од 27.12.2019. године, издате од стране 
Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине – Градске управе 
за прострно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града 
Крагујевца, а у складу са Планом детаљне регулације ПГР – а Улица Драгојла 
Дудића“ (''Службени лист града Крагујевца'' број 12/19), на основу Решења Владе 
Републике Србије 05 број 465 -3912/2020 од 21. маја 2020. године. 

 У  Листу непокретности број 934 КО Крагујевац 3, уписана  је кп.бр.6250/2 КО 
Крагујевац 3  у површини од 00.00,06 ха, као градско грађевинско земљиште, 
култура воћњак 1.класе, и то као  приватна својина Живановић (Срећко) Милорада 
из Крагујевца са уделом од 77/6118, Милојевић (Трифун) Горана из Крагујевца са 
уделом од 3021/6118 и Милојевић (Трифун) Љубише из Крагујевца са уделом од 
3020/6118, без терета. 

Јавни интерес за експропријацију предметне парцеле утврђен је Решењем 
Владе Републике Србије 05 број 465-3914/2020 од 21.05.2020.године  о 
утврђивању јавног интереса за експропријацију наведене непокретности на 
замљишту који по закону могу бити предмет експропријације непокретности у 
циљу изградње улице Драгојла Дудића, а на основу Информације о локацији број 
XVIII-350-1133/19 од 11.09.2019. године, и  на основу Информације о локацији број 
XVIII-350-1827/19 од 27.12.2019. године  издате од стране Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, 
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Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине. А у складу са 
Планом детаљне регулације „Улица Драгојла Дудића“ у Крагујевцу ( “Службени 
лист града Крагујевца“ број 12/19), на непокретности у КО Крагујевац 3, територије 
града Крагујевца. За корисника експропријације одређен је Град Крагујевац. 

Општински суд у Крагујевцу је донео Решење број О-1200/07 којим се између 
осталог одлучује о заоставштини сада пок. Живановић (Срећко) Милорада бив. из 
Крагујевца, чију имовину на основу закона наслеђују Рада Ракетић са уделом до 
2/3, Весовић Ивана са уделом од 1/6 и Живадиновић Марија са уделом од 1/6. У 
поменутом решењу предметна парцела број 6250/2 се не налази. 

На усменој расправи одржаној дана 23.12.2020. године од стране службеног 
лице наложено је  Ради Ракетић да достави допунско Оставинско решење број О-
1200/07 којим би била обухваћена и предметна парцела број 6250/2 КО Крагујевац 
3, уписана у Листу непокретности број 934 КО Крагујевац 3  у року од 8 дана или 
ће у супротном бити постављени привремени застуник из редова правника 
Службе правне помоћи који ће штитити интересе сада покојног Живановић 
Милорада док се не појаве законски наследници. На истој расправи Рада Ракетић 
је изјавила да неће покретати допуну оставинског решење већ је сагласна да се 
одмах постави привремени заступник који ће штитити интересе покојног 
Живановић Милорада. 

Ова Управа је упитила Допис-Обавештење број 463-353/20-XXIV од 23.12.2020. 
године, Живановић Марији у којем  јој је наложено да у року од 8 дана од дана 
пријема овог дописа-обавештења достави допунско Оставинско решење број О-
1200/07 којим би била обухваћена и предметна парцела број 6250/2 КО Крагујевац 
3, уписана у Листу непокретности број 934 КО Крагујевац 3 или ће у супротном 
бити постављени привремени застуник из редова правника Службе правне 
помоћи који ће штити интересе сада покојног Живановић Милорада док се не 
појаве законски наследници. 

Живановић Марија је обавештење примила дана 31.12.2020. године али до 
данашњег дана није поступила по поменутом обавештењу. 

Обзиром да је службено лице било у контакту са Иваном Весовић затражило је 
њену нову адресу, имајућу у обзир да се иста преселила за Београд, како би јој 
упутило Допис-Обавештење. Исти је послат на адресу „Миријевски венац 2Б/2П, 
11000 Београд“ на којој је Ивана Весовић пријављена. Како се пошиљка вратила 
од достављача поштоноше са назнаком „непознат на адреси“ службено лице је 
поново ступило у контакт са Иваном Весовић како би проверило тачност адресе. 
Ивана Весовић је телефонским путем тада изјавила да је она пријављена а 
адреси „Миријевски венац 2Б/2П“ али да заправо живи на адреси „Клинска 
25/16,11000 Београд“ . Како се пошиљка поново вратила од доствљача 
поштоноше као неуручена службено лице је предметни Допис-Обавештење са 
Предлогом за експропријацију и свим прилозима послало Ивани Весовић на мејл 
адресу „vesovicivana68@gmail.com“, обзиром да досатва пошиљке није могућа. 
Као одговор овој Управи Ивана Весовић је упутила повратни мејл у којем је 
навела да њој нико не може да нареди да мора да дође  да потпише и да се 
одрекне и макар једног м2. Посебно град Крагујевац где је живела као самохрана 
мајка са болесним дететом. Даље је навела да док град Крагујевац не уплати 500е 
на рачун њене деце Михајла и Димитрија из Крагујевац неће ништа потписати. 

Узимајући у обзир напред наведено, да странке нису у остављеном року 
поступиле по обавештењу а имајући у виду да је поступак експропријације 
покренут по утврђивању јавног интереса на основу Решења Владе Републике 
Србије 05 број 465 -3912/2020 од 21. маја 2020. године и да је 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).  

           За привременог заступника одређена је Јанковић Ивана, дипл. правник 
из Крагујевца, запослена у Градској управи за друштвене делатности и послове са 
грађанима - Служба правне помоћи.  

mailto:vesovicivana68@gmail.com
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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. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

        ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ  

      Број: 465-353/20-XXIV-02 од 28.01.2021. године 
 
 
 

                                                                                                  
Предмет обрадила                                                             СЕКРЕТАР                                             
Даница Андрић                                             По Овлашћењу број 035-138/20- XXIV 

         _______________                                                           Од 03.02.2020. године 
                                                                     Гордана Јелесијевић 

       Начелник одељења                 ______________________ 
       Марија Јекић 
        ___________________ 

 
 
 
Д-на:                                                                             
-Ивани Јанковић, Крагујевац                                                    
  Градска  управа за друштвене делатности и послове са грађанима –  

Секретаријат за месну самоуправу и општу управу - Служба Правне помоћи, 
- Градском правобранилаштву града Крагујевца, 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој – Секретаријата за имовину – Одељења за имовину и имовинско - 

правне послове Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


