
 
Број:465-406/20-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 и 95/2018-
аутентично тумачење), донела је    
 

Р Е Ш Е Њ Е   
 
      ОДРЕЂУЈЕ СЕ Јасмина Рихтеровић, 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 пок. Радуновић 
Радослава, бив. из Крагујевца у поступку експропријације кп.бр. 8698/2 у површини од 
0.00,07 ха КО Крагујевац 1 у предмету бр. 465-406/20-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 поднело је Предлог број У-902/2019 
(У-1660/20) од 15. јуна 2020. године за експропријацију - административни пренос кп.бр. 
8698/2 уписане у Лист непокретности бр. 1492 КО Крагујевац 1, као приватна својина 
Миловановић Драгослава из Крагујевца  са обимом удела од 189/501, Миловановић Миленка 
из Крагујевца са обимом удела од 94/501, Миловановић Христивоја из Крагујевца са обимом 
удела од 95/501 и Радуновић Радослава из Крагујевца са обимом удела од 123/501, у циљу 
изградње саобраћајнице - Улице Кошутњачки вис, а сагласно Информацији о локацији XVIII 
350-958/19 од 16. августа 2019. године, издатој од стране Одељења за просторно планирање 
и заштиту животне средине – Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу 
и заштиту животне средине Града Крагујевца, а у складу са Планом генералне регулације 
''Насеља 22. децембар, Илина вода и Илићево“(''Службени лист града Крагујевца'' број 12/18) 
и иста је планирана за саобраћајницу и представља земљиште јавне намене а на основу 
Решења Владе Републике Србије 05 број 465 - 3912/2020 од 21. маја 2020. године. 
 У Листу непокретности бр.1492 КО Крагујевац 1 уписана је кп.бр. 8698/2 у површини 
од 0.00,07 ха, остало вештачки створено неплодно земљиште и то као приватна својина 
Миловановић Драгослава из Крагујевца  са обимом удела од 189/501, Миловановић Миленка 
из Крагујевца са обимом удела од 94/501, Миловановић Христивоја из Крагујевца са обимом 
удела од 95/501 и Радуновић Радослава из Крагујевца са обимом удела од 123/501, без 
терета. 

На основу Извода из матичне књиге умрлих број 203-00-1/2020-26/173495 од 
21.07.2020. године утврђено је да је Радуновић Радослав из Крагујевца преминуо дана 
22.марта 2012. године и да је ова Градска Управа упутила Допис 22.07.2020. године 
Основном суду у Крагујевцу, уз налог да нам исти достави Обавештење да ли је иза смрти 
сада пок. Радуновић Радослава бив. из Крагујевца спроведен оставински поступак и 
уколико јесте да нам достави примерак правоснажног оставинског Решења, а у циљу 
утврђивања његових законских наследника чије учешће је непоходно у овом поступку. 

Основни суд у Крагујевцу Дописом од 11.08.2020. године је доставио оставинско 
Решење бр. 1.О-3300/16 од 11.10.2016. године, из којег се утврђује да је заоставштину сада 
пок. Радуновић Радослава ближе наведену у поменутом Решењу наследила на основу 
Закона брачни друг Радуновић Крстина, али да овим Решењем није обухваћена кп.бр.8698/2 
КО Крагујевац 1. 

На усменој расправи одржаној 09.09.2020. године Заступнику Града Крагујевца су 
предочене напред наведене чињенице. Усменој расправи није присуствовала брачни друг 
сада пок. Радуновић Радослава бив. из Крагујевца, Радуновић Крстина иако уредно 
позвана, што се утврђује на основу повратнице која се налази у списима предмета.  

На истој расправи Заступнику Града Крагујевца је наложено да се у року од осам 
дана од дана одржавања расправе изјасни на чињенице које су предочене на расправи, а у 
вези уписаног сувласника сада пок. Радуновић Радослава бив. из Крагујевца, обзиром да је 
према Решењу Основног суда у Крагујевцу бр. 1.О-3300/16 од 11.10.2016. године утврђено  
да је наследник преминуле странке брачни друг Радуновић Крстина из Крагујевца, али да 
истим Решењем није обухваћена кп.бр. 8698/2 КО Крагујевац 1 која је предмет овог 



 2 
поступка, да наследник постоји, уредно је позван на данашњу расправу, али се истом 
није одазвао. 

Поступајући по налогу са расправе одржане 09.09.2020. године Градско 
правобранилаштво Града Крагујевца је упутило Допис овом Секретаријату бр. У-1660/20 од 
10.09.2020. године којим су истакли да имајући у виду наводе са записника, у конкретном 
случају законског наследника сада пок. уписаног носиоца права на предметној 
непокретности потребно позвати и истом дати налог да у одређеном року покрене поступак 
расправљања заоставштине ради доношења допунског оставинског Решења којим ће бити 
обухваћена предметна непокретност. Уколико странка не поступи у остављеном року, да се 
у том случају одлучи о постављању привременог заступника. 

На усменој расправи одржаној на терену, у кући Радуновић Крстине дана 
21.10.2020. године Радуновић Крстина је изјавила да није подносила захтев за допуну 
оставинског поступка у вези предметне парцеле иза смрти супруга сада пок. Радуновић 
Радослава бив. из Крагујевца, а чија заоставштина је расправљена Решењем Основног 
суда у Крагујевцу бр:1.О-3300/16 од 11.10.2016. године. Даље је изјавила да је сагласна да 
јој се постави привремени заступник који ће штитити њене интересе док не изврши допуну 
напред цитираног Решења. 

Узимајући у обзир напред наведено, 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 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 и 95/2018-аутентично тумачење).  
           За привременог заступника одређена је Јасмина Рихтеровић, 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 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

      Број: 465-406/20-XXIV-02 од 22. октобра 2020. године 
 
                                                                                                     СЕКРЕТАР  
                                                                                               Јелесијевић Гордана 
 
Предмет обрадила: 
Невена Ћупрић 
______________________________ 
 
Начелник Одељења: 
Јекић Марија 
___________________ 
 
Д-на:                
                                                              
- Јасмини Рихтеровић, Крагујевац                                                    
  Градска  управа за опште и заједничке послове 
  Града Крагујевца - 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 Крагујевца 
-  За документацију 
-   Архиви  


