
 
           Број:465-143/20-XXIV-02 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИМОВИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
поступајући по Предлогу државног правобранилаштва Републике Србије-Одељење у 
Крагујевцу, ради административног преноса 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) секретар Секретаријата за имовину по Овлашћењу начелника Градске управе за 
развој број 035-138/20-XXIV од 03. фебруара 2020. године, донео 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 сада пок. Јуришевић Јанка, бив. из Крагујевца у поступку 
административног преноса кп.бр. 3311/2 у површини од 0.00,34 ха КО Крагујевац 4 у 
предмету бр. 465-143/20-XXIV-02 и то до окончања поступка или док се не појаве његови 
законски наследници или њихови пуномоћници.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  Државно правобранилаштво Републике Србије-Одељење у Крагујевцу поднело 

је Предлог број Уе-13/18 од 19. децебра 2018. године за експропријацију кп.бр. 3311/2 у 
површини од 0.00,34 ха КО Крагујевац 4, а који је уређен на усменој расправи одржаној 
дана 05. фебруара 2019. године имајући у виду чињеницу да је Јуришевић Јанко из 
Крагујевца уписан као корисник на наведеној парцели, те сходно томе поднети Предлог 

представља Предлог за административни пренос земљишта, ради реализације 
пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности  у складу са ПГР-ом 
''Насеље Денино брдо'' на основу којег је предметна парцела предвиђена за 
саобраћајну површину-површину јавне намене за коју експропријацију-
административни пренос је утврђен јавни интерес Законом о посебним условима за 
реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 
(''Сл.гласник РС'' број 41/18, 54/19 и 9/20) сагласно Информацији о локацији број: XVIII 
350-1432/18 од 19. новембра 2018. године издатој од стране Градске управе за 
просторно планирање и заштиту животне средине којом је утврђено да се предметна 

парцела налази у обухвату планова ПГР ''Насеља Угљешница са Авалом Голиш'' 
(''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 25/16),  ПГР-а ''Насеља Денино брдо'' (''Сл. лист 
Града Крагујевца'', бр. 25/16) и ПДР ''Денино брдо-потез између Улица Божидара 
Масларића и Белодримске (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 12/18),  на основу којих 
је иста предвиђена за саобраћајне површине - површине јавне намене. Плански 
основ за предметну парцелу је ПГР ''Насеље Денино брдо''. 

У Листу непокретности број 6542 КО Крагујевац 4, уписана је кп.бр. 3311/2 у 
површини од 0.00,34 ха као њива 4. класе, градско грађевинско земљиште и то као 
државна својина Републике Србије са уделом од 1/1 и као право коришћења 
Јуришевић Јанка из Крагујевца са уделом од 1/1, без терета. Обзиром да је 
расправа ради споразумног одређивања накнаде за административни пренос 
наведеног земљишта била заказана за 24. децембар 2019. године и обзиром да је 
Јуришевић Јанко из Крагујевца био позван на исту али да је овом органу враћен 
коверат са позивом и прилозима уз напомену достављача-поштоноше да је исти 
умро, предлагач је на истој расправи изјавио да ће накнадно код Суда или нотара 
проверити информацију да ли је иза смрти сада пок. Јуришевић Јанка, бив. из 
Крагујевца вођен оставински поступак и ако јесте, да ће накнадно овој Управи 
доставити информацију ко су наследници наведеног корисника. 

Дана 13. марта 2020. године овај орган је упутио Налог Државном 
правобранилаштву РС-Одељење у Крагујевцу да истом у року од 8 дана од дана 
пријема Дописа достави информацију а у вези са Налогом датим на Записнику са 



 2 
усмене расправе одржане дана 24. децембра 2019. године пред овом 
Управом, да ли је иза смрти сада пок. Јуришевић Јанка, бив. из Крагујевца вођен 
оставински поступак и ако јесте да нам достави правоснажно оставинско Решење 
како би наследнике наведене странке упознали са поступком и омогућили им да 
учествују у истом. 

Предлагач је дана 08. октобра 2020. године овом Секретаријату доставио 
Изјашњење број УП-13/18 у коме је наведено да имајући у виду да је у покренутом 
поступку ради административног преноса кп.бр. 3311/2 КО Крагујевац 4 утврђено да је 
уписани корисник на предметној катастарској парцели Јуришевић Јанко из Крагујевца 
преминуо и да још увек није окончан оставински поступак иза смрти именованог, то 
заступник РС ради наставка овог поступка предлаже да се за наведено лице постави 
привремени заступник, па је стога овај орган одлучио као у диспозитиву Решења. 

Узимајући у обзир напред наведено, а имајући у виду да је поступак 
администативног преноса покренут по утврђивању јавног интереса Законом о посебним 
условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 
(''Сл.гл. РС'' бр. 41/18, 54/19 и 9/20) и да је хитан, то је овај Секретаријат донео Решење 
као у диспозитиву, у смислу одредби члана 48. Закона о општем управном поступку (''Сл. 
гласник РС'', бр. 18/16), 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 појаве законски наследници напред наведеног лица 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 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:  465-143/20-XXIV-02 од 03. децембра 2020. године 

 
                                                                                                  СЕКРЕТАР 
                                                                                             Гордана Јелесијевић 
 
Предмет обрадила: 
Светлана Симеуновић Ђорђевић 
_______________________________ 
 

 
   

Д-на:                                                                       
- Ивани Јанковић, Крагујевац   
  Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима 
  Секретаријат за месну самоуправу и општу управу 
  Служба правне помоћи                                               
- Државном правобранилашту РС-Одељење у Крагујевцу 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


