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ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по Предлогу Државног 
правобранилаштва Републике Србије – Одељења у Крагујевцу, ради 
експропријације 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 Стевановић Адама из Крагујевца, село 
Петровац и  Стевановић Симе из Крагујевца, село Петровац, сада на 
непознатим адресама, у поступку експропријације за кп.бр. 3321/1 у 
површини од 0.08,02 ха КО Крагујевац 4 у предмету бр. 465-396/20-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 

 
                 Државно правобранилаштво Републике Србије – Одељење у 
Крагујевцу, поднело је Предлог дана 11.06.2020. године, број УП.1802/20 
од 10.06.2020. године за експропријацију непокретности за кп.бр. 3321/1 
уписану у Листу непокретности бр.6538 КО Крагујевац 4, као корисништво 
Стевановић Симе из Петровца са уделом од 2738/4213 и Стевановић 
Адама из Петровца, са уделом од 1475/4213 и као државна својина 
Републике Србије са уделом 1/1, без терета, ради реализације пројекта 
изградње станова за припаднике снага безбедности, а 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'' бр. 41/18, 54/19 и 9/20). 
 У Листу непокретности бр.6538 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 
3321/1, као корисништво Стевановић Симе из Петровца са уделом од 
2738/4213 и Стевановић Адама из Петровца, са уделом од 1475/4213 и као 
државна својина Републике Србије са уделом 1/1, без терета.  

Обзиром да су у Листу непокретности бр. 6538 КО Крагујевац 4, 
уписани Стевановић Адам и Стевановић Сима, без адресе и јединственог 
матичног броја, Државно правобранилаштво Републике Срвије -  
Одељење у Крагујевцу се Дописом УП – 1802/20 од 07.07.2020. године 
изјаснило да не поседују ближе податке ради провере тражених адреса 
пребивалишта па предлажу да се у поступку донесе решење о 
постваљању привременог заступника. 

Узимајући у обзир напред наведено, а имајући у виду да је поступак 
експропријације покренут по утврђивању јавног интереса Законом о 
посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за 
припаднике снага безбедности (''Сл.гл. РС'' бр.41 од 31. маја 2018. 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. 
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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: 465-396/20-XXIV-02 од 15. јула 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, 
- Државном правобранилаштву Републике Србије – Одељење у 
Крагујевцу 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој – Секретаријата за имовину – Одељење за имовину и 
имовинско - правне послове Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града, Архиви  


