
 
Број:465-241/20-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 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 Станојевић Душана из Немачке 
у поступку експропријације кп.бр. 5390/2 у површини од 00.01.12 ха КО Крагујевац 4 
у предмету бр. 465-241/20-XXIV-02 и то до окончања поступака или док се не 
појави ово лице, односно 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.57/18 од 12. марта 2018. године за експропријацију кп.бр. 5390/2 у површини од 
00.01.12 ха КО Крагујевац 4, уписане у Лист непокретности број 4787 КО Крагујевац 
4 као приватна својина Вујић Мирјане са уделом од 6/112, Вукајловић Раје са 
уделом од 5/112, Димитрић Наде са уделом од 5/112, Крунић Радула са уделом од 
5/112, Петковић Славице са уделом од 16/112, Станојевић Александра са уделом 
од 16/112, Станојевић Велибора са уделом од 16/112, Станојевић Душана са 
уделом од 16/112, Томић Дејана са уделом од 6/112 и Торлаковић Добринке са 
уделом од 5/112 а све ради ради изградње саобраћајнице као јавне површине у 
складу са ПГР-ом ''Радна зона Крагујевац и зона пословања'' (''Сл.лист Града 
Крагујевца'' бр. 26/13), на основу којег је предметна парцела планирана у целости 
за улицу-површину јавне намене сагласно Информацији о локацији број: XVIII 350-
1575/17 од 15. јануара 2018. године издатој од стране Градске управе за просторно 
планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за 
просторно планирање и заштиту животне средине којом је утврђено да се 
предметна парцела налази у обухвату ПГР-а ''Радна зона Крагујевац и зона 
пословања'' (''Службени лист Града Крагујевца'', бр. 25/16) и планирана намена 
предметне парцеле је у целости улица-површина јавне намене.  
 У Листу непокретности број 4787 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 5390/2 у 
површини од 00.01.12 ха као ливада 3. класе-земљиште у грађевинском подручју 
на којој парцели је између осталих са правом својине уписан Станојевић Душан из 
Немачке. Обзиром да је ова Управа Станојевић Душану из Немачке упутила 
Налоге са прилозима дана 06. септембра 2018. године, затим дана 15. јула 2019. 
године и дана 28. августа 2019. године и да исти није примио, повратница враћена 
уз напомену достављача-поштоноше ''non reclame’’-''не тврде'', па је овај орган 
одлучио као у диспозитиву овог Решења. 

Узимајући у обзир напред наведено, а имајући у виду да је поступак 
експропријације хитан и покренут по утврђивању јавног интереса Решењем Владе 
Републике Србије, 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), 
а што је и став Министарства финансија Републике Србије у Београду - Сектор за 



 2
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 појави ово лице, односно  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 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: 465-241/20- XXIV-02 од 22. септембар 2020. године 

 
 
                                                                                                СЕКРЕТАР 
                                                                                        Гордана Јелесијевић 
 
Предмет обрадила: 
Сузана Миловановић 
____________________ 
 
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 Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


