
 
Број:465-11/20-XXIV-02 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ИМОВИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
поступајући по Предлогу државног правобранилаштва Републике Србије-
Одељење у Крагујевцу, ради експропријације односно административног преноса 
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 Рихтеровић Јасмина, 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 Станковић Драгомира из 
Петровца, Станковић Драге из Петровца, Станковић Руже из Петровца, Станковић 
Милице из Петровца, Станковић Милутина из Петровца и потенцијалних 
наследника сада пок. Милошевић Александра бив. из Петровца - Крагујевац, у 
поступку експропријације кп.бр.3181/2 у површини од 0.05,09 ха КО Крагујевац 4, у 
предмету бр. 465-11/20-XXIV-02, и то до окончања поступка или док се не појаве 
ова лица, односно законски заступници или овлашћени представници, 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 Предлоге број Уп-3180/18 од 24. јануара 2020. године за експропријацију 
кп.бр. 3181/2 у површини од 0.05,09 ха, њива 2, класе, уписана у Лист непокретности 
број  5997 КО Крагујевац 4 као државна својина Републике Србије Београд са 
уделом од 1/1 a са  правом коришћења у корист, Павловић Живадина из Крагујевца, 
са уделом од 722/4503, Јоксимовић Томислава из Крагујевца са уделом од 542/4503, 
Павловић Јасмине из Крагујевца са уделом од 451/4503, Бетулић Славице из 
Крагујевца са уделом од 451/4503, Милошевић Александра из Петровца са уделом 
од 51/4503, Станковић Драгомира из Петровца са уделом од 11/4503, Станковић 
Драге из Петровца са уделом од 12/4503, Станковић Руже из Петровца са уделом од 
12/4503, Станковић Милице из Петровца са уделом од 11/4503, Станковић Милутина 
из Петровца са уделом од 12/4503, Милетић Славољуба из Крагујевца са уделом од 
60/4503, Николић Мирка из Крагујевц са уделом од 542/4503 и Божиновић Радише из 
Лужница са уделом 1626/4503, а све ради ради реализације пројекта изградње 
станова за припаднике снага безбедности у складу са Урбанистичким пројектом 
изградње хидротехничке инфраструктуре за напајање објеката државне 
станоградње ''Денино брдо'' (бр. XVIII 350-1219/18 од 24. септембра 2018. године), на 
основу којег је предметна парцела планирана за површину јавне намене-заштитно 
зеленило према карти планиране намене површина. За ову 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) сагласно Информацији о локацији број: XVIII 
350-1124/19 од 11. септембра 2019. године издатој од стране Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење 
за просторно планирање и заштиту животне средине број XVIII 350-1124/19 од 11. 
септембра 2019. године којом је утврђено да се предметна парцела налази у захвату 
Урбанистичког пројекта изградње хидритехничке инфраструктуре за напајање 
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објеката државне станоградње ''Денино брдо'' (бр. XVIII 350-1219/18 од 24. 
септембра 2018. године) и планирана је за површине јавне намене-заштитно 
зеленило према карти планиране намене површина. 

У Листу непокретности број 5997 КО Крагујевац 4, уписана је кп.бр. 3181/2 у 
површини од 0.05,09 ха, њива 2 класе, градско грађевинско земљиште, као државна 
својина Републике Србије Београд са уделом од 1/1 a са  правом коришћења у 
корист, Павловић Живадина из Крагујевца, са уделом од 722/4503, Јоксимовић 
Томислава из Крагујевца са уделом од 542/4503, Павловић Јасмине из Крагујевца 
са уделом од 451/4503, Бетулић Славице из Крагујевца са уделом од 451/4503, 
Милошевић Александра из Петровца са уделом од 51/4503, Станковић Драгомира 
из Петровца са уделом од 11/4503, Станковић Драге из Петровца са уделом од 
12/4503, Станковић Руже из Петровца са уделом од 12/4503, Станковић Милице из 
Петровца са уделом од 11/4503, Станковић Милутина из Петровца са уделом од 
12/4503, Милетић Славољуба из Крагујевца са уделом од 60/4503, Николић Мирка 
из Крагујевц са уделом од 542/4503 и Божиновић Радише из Лужница са уделом 
1626/4503. 
             Ова Градска управа упутила је Милошевић Александру из Петровца, 
Станковић Драгомиру из Петровца, Станковић Драги из Петровца, Станковић Ружи 
из Петровца, Станковић Милици из Петровца и Станковић Милутину из Петровца, 
допис од 28.04.2020. године са предлогом и осталим прилозима за 
административни пренос предметне парцеле, како би се ова лица писмено 
изјаснила о поменутом предлогу.   
            Поменута пошиљка за Милошевић Александра из Петровца, враћена је као 
неуручена, са напоменом достављача-поштоноше да је достава покушана и да је 
Милошевић Александaр из Петровца умро. Пошиљке  за Станковић Драгомира из 
Петровца, Станковић Драгу из Петровца, Станковић Ружу из Петровца, Станковић 
Милицу из Петровца и Станковић Милутина из Петровца су такође, враћене је као 
неуручене, са напоменом достављача-поштоноше да је достава покушана и да су 
адресе недовољне. 

Из Извода из МКУ број 203-00-1/2020-26/59867 од 28. фебруара 2020. 
године утврђено је да је Милошевић Александар из Петровца преминуо дана 24. 
јануара 1989. године. 
          Ова Граска Управа је упутила Допис бр.465-9/20-XXIV-02 од 04.03.2020. 
године Основном суду у Крагујевцу, а који је Суд примио дана 09.03.2020. године 
уз налог да нам исти достави Обавештење да ли је иза смрти сада пок. 
Милошевић Александра бив. из Петровца спроведен оставински поступак и 
уколико јесте да нам доставе примерак правоснажног оставинског Решења а у 
циљу утврђивања његових законских наследника чије учешће је непоходно у овом 
поступку, а Суд  до данашњег дана није поступио по поменутом допису.  
          Обзиром да у напред наведеном листу непокретности нису уписане потпуне 
адресе за Станковић Драгомира из Петровца, Станковић Драгу из Петровца, 
Станковић Ружу из Петровца, Станковић Милицу из Петровца и Станковић 
Милутина из Петровца, то је ова Градска управа предлагачу, дописом од 
12.05.2020. године  налажила да у року од 8 дана од пријема овог Налога, достави 
потпуне адресе за Станковић Драгомира из Петровца, Станковић Драгу из 
Петровца, Станковић Ружу из Петровца, Станковић Милицу из Петровца и 
Станковић Милутина из Петровца, како бисмо их упознали са поступком и 
омогућили им да учествују у истом.   
          Предлагач је овом Секретаријату упутио Обавештење број Уе-3180/19 од 
01.06.2020. године,  да не располаже другим подацима о лицима Станковић 
Драгомиру, Станковић Драги, Станковић Ружи, Станковић Милици и Станковић 
Милутину сви из Петровца, као уписаним носиоцима права на кп.бр.3181/2 КО 
Крагујевац 4, да нису у могућности да доставе тражене ближе адресе за наведена 
лица, јер ни од МУП-а немогу добити тражену информацију без ближих података 
(ЈМБГ), па су предложили постављање привременог заступника као би му био 
уручен предлог за експропријацију, до евентуалног појављивања наведених лица у 
поступку. 
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           Узимајући у обзир напред наведено, а имајући у виду да је 
поступак експропријације односно администативног преноса 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), а што је и став Министарства финансија Републике Србије у Београду - 
Сектор за имовинско-правне послове изнет у решењу бр. 465-01-01276/2015-07 од 
13. новембра 2015. године.   
           За привременог заступника одређена је Рихтеровић Јасмина, 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 појаве ова лица, односно законски заступници 
или овлашћени представници, 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: 465-11/20- XXIV-02 од 22.06.2020. године 

 
 

 
                                                                                                          СЕКРЕТАР 
                                                                                                  Гордана Јелесијевић 
 
 
Предмет обрадила: 
Светлана Јаковљевић 
_______________________________ 
 
Начелник Одељења: 
Марија Јекић 
___________________ 

   
 
Д-на:                                                                             
- Јасмина Рихтеровић, Крагујевац   
  Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима 
  Секретаријат за месну самоуправу и општу управу 
  Служба правне помоћи                                               
- Државном правобранилашту РС-Одељење у Крагујевцу 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


