
 
Број:465-320/20-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), донела је    

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
      ОДРЕЂУЈЕ СЕ Биљана Катушић, 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. Богићевић Радмиле бив. из Крагујеваца, у поступку 
експропријације за кп.бр. 1305/1, укупне површине 0.04,69ха, уписане у Листу непоркетности бр. 
530 КО Крагујевац 3, у предмету бр. 465-320/20-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 дана 03.06.2020. године, 
број У.866/20 ( У – 1093/20 ) од 02.06.2020. године за експропријацију - административни пренос 
удела за кп.бр. 1305/1  укупне површине од 0.04.69 ха  уписану у Листу непокретности бр. 530 КО 
Крагујевац 3, као државна својина Републике Србије, као власништво Минић Александра из 
Крагујевца, улица Владимира Зечевића 24, са уделом од 49/469 и као корисништво Антонијевић 
Радивоја из Доње Сабанте, са уделом од 2/8, Богићевић Радмиле из Крагујевца, улица 
Словеначких побуњеника 113, са уделом од 2/8, Милетић Радмиле из Крагујевца, улица Спасеније 
Цане Бабовић број 5, са уделом од 1/8, Стикић Радише из Крагујевца, улица Кнеза Михаила број 
72, са уделом од 1/8, Стикић Радмила из Крагујевца, улица Кнеза Михаила број 74, са обимом 
удела од 1/8, 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.  

Листу непокретности бр. 530 КО Крагујевац 3, кп.бр. 1305/1  укупне површине од 0.04.69 ха  
уписану у Листу непокретности бр. 530 КО Крагујевац 3, као државна својина Републике Србије , са 
уделом од 1/1, као власништво Минић Александра из Крагујевца, улица Владимира Зечевића 24, са 
уделом од 49/469 и као корисништво Антонијевић Радивоја из Доње Сабанте, са уделом од 2/8, 
Богићевић Радмиле из Крагујевца, улица Словеначких побуњеника 113, са уделом од 2/8, Милетић 
Радмиле из Крагујевца, улица Спасеније Цане Бабовић број 5, са уделом од 1/8, Стикић Радише из 
Крагујевца, улица Кнеза Михаила број 72, са уделом од 1/8, Стикић Радмила из Крагујевца, улица 
Кнеза Михаила број 74, са обимом удела од 1/8, без терета. 

Обзиром да је у Листу непокрености бр.530 КО Крагујевац 3, уписана пок. Богићевић 
Радмила бив из Крагујевца, а која је преминула 10.12.2013. године, ова  Управа је по службеној 
дужности прибавила Решење Основног суда у Крагујевцу 1О-256/14 и 1О-755/14 од 09.04.2014. 
године из ког се утврђује да је заоставштину иза пок. Радмиле Богићевић бив. из Крагујевца, од оца 
Тодосија, рођене Минић, наследнили на основу закона, и то син Миодраг Богићевић из Крагујевца, 
унука по раније преминулој ћерки Милици, Тања Синђелић из Београда, и унука по раније 
преминулој ћерки Милици, Сања Спасић из Крагујевца. Увидом у напред наведена оставинска 
решења утврђено је да не садрже предметну парцелу. Како законске наследнице Сања Спасић из 
Крагујевца и Тања Синђелић из Београда не живе у Републици Србији, већ у иностранству, ова 
Управа је дана 18.09.2020. године обавестила једног од законских наследника Богићевић Миодрага 
да је потребно да у року од 15 дана од  дана пријема овог Обавештења достави допуњено 
Оставинско решење и да уколико у датом року не достави допуњено Оставинско решење, и да због 
хитности поступка, биће постављен привремени заступник - правник из редова правника Градске 
управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријата за месну самоуправу и 
општу управу, Службе правне помоћи, који ће заступати интересе напред наведног законског 



 2
наследника док се не допуни поменуто решење. Напред наведено Обавештење овој Управи 
вратило се са назнаком, да је остављен извештај 22.09.2020. године и са назнаком  достављача 
поштоноше да није тражио. Упућивањем истог, законском наследнику, било је омогућено да се 
изјасни о предмету поступка а исти није подигао обавештење иако му је уредно остављен извештај. 

Чланом 75. став 6. Закона о општем управном поступку  („Службени гласник Републике 
Србије“, 18/16) прописано је да се сматра да је лично достављање извршено када истекне рок од 
15 дана када је обавештење остављено на месту на ком је писмено требало да буде уручено. У 
конкретном случају, сматра се да је достављање извршено Богићевић Миодрагу из Крагујевца 
остављен извештај 22.09.2020. године што се утврђује из повратница које се налазе у списима 
предмета и протекао рок од 15 дана када су обавештења остављена на месту на коме је писмено 
требало да буде уручено. 

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 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 Катушић Биљана, 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: 465-320/20-XXIV-02 од 15.10.2020. године 

 
                                                                         СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
                                                                                Јелесијевић Гордана 
Предмет обрадила: 
Милетић Невена 
___________________ 
 
Начелник Одељења: 
Јекић Марија 
___________________ 

   
Д-на:                                                                             
- Биљани Катушић, 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                                
- А р х и в и   


