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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 Катушић Биљана, 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 
Марковић Добриле из Крагујевца, сада на непознатој адреси, у поступку 
експропријације кп.бр. 1705/2 и кп.бр. 1706/2 у површини од 0.01,13ха КО 
Крагујевац 3 у предмету бр. 465-370/20-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 
09.06.2020. године, број У.866/20 ( У – 1258/20 ) од 08.06.2020. године за 
експропријацију - административни пренос удела за кп.бр. 1705/2 и кп.бр. 1706/2 у 
површини од 0.01,13ха КО Крагујевац 3 уписане у Листу непокретности  бр. 794 КО 
Крагујевац 3, као корисништво Марковић Добриле из Крагујевца - Мале Пчелице, са 
уделом од 1/1, и као државна својина Републике Србије са уделом 1/1, без терета, 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. 
 У Листу непокретности бр. 794 КО Крагујевац 3 уписане су кп.бр. 1705/2 и 
кп.бр. 1706/2 у површини од 0.01,13ха као корисништво Марковић Добриле из 
Крагујевца - Мале Пчелице, са уделом од 1/1, и као државна својина Републике 
Србије са уделом 1/1, без терета. 

Обзиром да је у Листу непокретности 794 КО Крагујевац 3, уписана Марковић 
Добрила, a која је позивана на расправу 20.07.2020. године али да је враћен 
коверат са позивом и прилозима уз напомену достављача - поштоноше да је иста 
непозната на датој адреси.  Ова Управа је дана 04.08.2020. године затражила од ПУ 
Крагујевац евентуалну адресу на територији града Крагујевца за Марковић Добрилу, 
а који нису могли поступати обзиром да нису имали ближе податке. Заступник 
Градског правобранилаштва града Крагујевца је дана 07.09.2020. године доставио 
Допис из ког је утврђено да су поступали по Налогу ове Управе и затражили од ПУ 
Крагујевац податке ради идентификације уписаног корисника на предметној 
парцели а који нису доставили исте, па је у циљу економичности поступка и ради 
заштите имовинско-правних интереса писаног корисника на предметној 
непокретности предлажу постављање привременог заступника. 

Узимајући у обзир напред наведено, а имајући у виду да је поступак 
експропријације покренут по утврђивању јавног интереса на основу Решења Владе 
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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 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: 465-370/20-XXIV-02 од 07.09.2020. године 

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

   
 

 
Д-на:                                                                             
- Катушић Биљану, 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   


