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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 
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. 18/16,95/2018-аутентично 
тумачење),начелник Одељења за архиву по Овлашћењу   број 035-1210/20-XXIV од 
16.12.2020. године донела је:    
 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
 
 
      ОДРЕЂУЈЕ СЕ Ивана Јанковић, дипл. правник из Крагујевца, запослена у 
Градској управи за опште и заједничке послове Града Крагујевца - Служба Правне 
помоћи, за привременог заступника који ће штитити интересе сада покојног Симић 
Милије бивши из Чумића, 103, у поступку експропријације на  кп.бр. 1737/5 у 
површини од 00.00,24 ха и кп.бр.1739/5 у површини од 00.00,69 ха обе КО Чумић, 
уписане у Листу непокретности број 71 КО Чумић у предмету бр. 465-569/20-XXIV 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 
 

 
                 ЈП „Путеви Србије“, поднело је Предлог дана 14.08.2020. године, број 465-
1406  од 13.08.2020. године за експропријацију и то за кп.бр. 1737/5 у површини од 
00.00,24 ха и кп.бр.1739/5 у површини од 00.00,69 ха обе КО Чумић, уписане у Листу 
непокретности број 71 КО Чумић, као приватна својина Симић (Обрен) Милија из 
Чумића, 103 са обимом удела 1/1, без терета,  на основу Главног пројекта ургентног 
одржавања и отклањања оштећења пута на државном путу IБ реда број 25, Топола 
(Наталинци)-Крагујевац (Церовац). 
 У Листу непокретности број 71 КО Чумић уписане су кп.бр. 1737/5 у површини 
од 24 м2 и кп.бр.1739/5 у површини од 69 м2, обе као пољопривредно земљиште, 
културе њива 6.класе,  у приватној својини Симић Милије из Чумића, 103, са обимом 
удела од 1/1без терета.  
            Како се позив са прилозима послат Симић Милији из Чумића, 103 вратио од 
достављача поштоноше са назнаком „преминуо, а по изјави Милована Предојевића“, 
то је на усменој расправи одржаној дана 21.10.2020. године пред овом Управом 
предочено од стране службеног лице предлагачу поступка и наложено да у року од 
15 дана достави оставинско решење иза смрти сада покојног Симић Милије бивши 
из Чумића. 
          На усменој расправи одржаној пред овом Управом дана 04.11.2020. године 
предлагач предметног поступка је изјавио да с обзиром да нису у могућности да 
прибаве оставинско решење иза смрти власника предметне парцеле постоји 
потреба за постављањем привременог заступника из редова правника Службе 
правне помоћи.  
           Узимајући у обзир напред наведено, 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).  
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           За привременог заступника одређена је Ивана Јанковић, дипл. 
правник из Крагујевца, запослена у Градској управи за друштвене делатности и 
послове са грађанима - Служба правне помоћи.  
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: 465-569/20-XXIV-02 од 13.01.2021. године 

 
                                                             

    ПО НАЧЕЛНИК-а УПРАВЕ 
                                                                                                        ___________________                  
Предмет обрадила                                                                         Предраг Пантић 
Даница Андрић 
___________________ 
 
Начелник Одељења 
Јекић Марија 
___________________ 
 
Д-на:                                                                             
-за Симић Милију, преко привременог заступника Ивани Јанковић 
  Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима 
  Секретаријат за месну самоуправу и општу управу -Служба правне помоћи                              
- „ЈП“ Предузеће за Путеве, Београд, Булевар краља Александра број 282 
- На огласну таблу Градске  управе за развој Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


