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         ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по предлогу Градског 
правобранилаштва града Крагујевца, ради експропријације-административног преноса, на 
основу члана 18. Одлуке о организацији градске управе Града Крагујевца(''Службени лист 
града Крагујевца", бр.20/19) и члана 121. став 2. Закона о општем управном поступку (''Сл. 
лист СРЈ'', број: 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10), а у вези члана 213. став 1. 
Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16), секретар Секретаријата 
за имовину од 03.02.2020.године по овлашћењу начелника Градске Управе за развој 
бр.035-138/20-XXIV од 31.01.2020, донео је 
 
 
                   

ЗАКЉУЧАК 
 
 
          ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по предлогу Градског правобранилаштва града 
Крагујевца, ради експропријације за непокретност означену као кп.бр. 5407/9 у површини од 
00.05.500 ха уписане у лист непокретности број 4788 КО Крагујевац 4, због одустанка 
подносиоца од предлога.                                     
 
 

Образложење 
 
 
        Градско правобранилаштво града Крагујевца, у складу са чланом 25. Закона о 
експропријацији (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 53/95, 23/01 – Одлука СУС, 
20/09 и 55/2013- Одлука УС), поднело је дана 03.05.2017. године предлог бр.У-53/16 од 
25.04.2017. године за експропријацију земљишта ближе описаног у диспозитиву овог 
Закључка, које је планирано за улицу  Слободе, деоница од улице Миодрага Влајића – 
Шуке, до реке Угљешнице у Крагујевцу. 
         Увидом у лист непокретности број 4788 КО Крагујевац 4 утврђено је да је у истом 
уписана кп.бр. 5407/9 КО Крагујевац 4 укупне површине 00.05,500 ха као приватна својина 
Аксић (Богдан) Љиљана, Павловић (Богдан) Александра, Павловић (Драгољуб) Горан, 
Павловић (Драгољуб) Мирослав, Павловић (Тадија) Лепосава, Прокић Даница, 
Радосављевић (Митар) Паулина, Тодоровић (Боривоје) Александар, Трбић Владанка, 
Трбић (Мита) Лепосава, сви из Крагујевца. 
       Писменим поднеском бр.У-534/17 од 12.05.2020. године, Градско правобранилаштво  
града Крагујевца, обавестило је ову Градску Управу-Секретариајат за имовину, да повлачи 
предлог за експропријацију кп.бр.5407/9 КО Крагујевац 4, обзиром да  надлежна Управа за 
развој Града Крагујевца - Секретаријат за инвестиције одустаје од захтева за 
експропријацију предметне непокретности ради отварања улице Слободе, а о чему је дана 
06.04.2020. године обавестило Градско правобранилаштво дописом бр.134/20-XXIV-01 од 
30.03.2020.године. 
       Чланом 121. став 2. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', број: 33/97 и 
31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10) прописано је да: ''Када је поступак покренут поводом 
захтева странке, а странка одустане од свог захтева, орган који води поступак донеће 
закључак којим се поступак обуставља. О томе ће бити обавештена противна странка, ако 
је има''. 
       Обзиром да се Градско правобранилаштво града Крагујевца напред наведеним 
поднеском од 12.05.2020. године изјаснило да повлачи поменути предлог за 
експропријацију-административни пренос, то код оваквог чињеничног стања ова Градска 
Управа налази да су се у конкретном случају стекли услови из члана 121. став 2. Закона о 
општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', број: 33/97 и 31/01 и и ''Сл. гласник РС'' 30/10), 



 2
па се поступак за експропријацију предметног земљишта обуставља, те је зато 
одлучено као у  диспозитива закључка.   
       Чланом 213. став 1. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16) 
прописано је: ''Поступци који до почетка примене овог закона нису окончани, окончаће се 
према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона'', а обзиром 
да је Градско правобранилаштво града Крагујевца, предлог за експропријацију поднело 
дана 03.05.2017.  године,  односно пре 01.06.2017. године, као даном почетка 
примењивања Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16), то се у 
конкретном случају о одустанку од предлога за експропријацију решило у складу са 
Законом о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл. гласник РС'', 
бр. 30/10 ). 

               Против овог закључка може се изјавити посебна 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. 
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 -Павловић (Драгољуб) Мирослав, Светозара Марковића бр. 99/ II-14, Крагујевац; 
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