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ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И 
ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по Предлозима 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 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 
Миловановић Милована из Крагујевца у поступку експропријације кп.бр. 
3192/6 у површини од 0.02,45 ха КО Крагујевац 4 у предмету бр. 465-6/20-
XXIV-02, Голубовић Живане из Љубљане у поступку експропријације кп.бр. 
3180/2 у површини од 0.04,35 ха КО Крагујевац 4 у предмету бр. 465-14/20-
XXIV-02 и Васић Десанке из Сремских Карловаца и Крстић Радмиле из 
Букоровца у поступцима експропријације кп.бр. 3264/4 у површини од 
0.01,30 ха и кп.бр. 3263/4 у површини од 0.03,09 ха обе КО Крагујевац 4 у 
предметима бр. 465-17/20-XXIV-02 и 465-18/20-XXIV-02 и то до окончања 
поступака 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. 3192/6 у површини од 0.02,45 ха КО Крагујевац 4, 
уписана у Лист непокретности број 5985 КО Крагујевац 4 као државна 
својина Републике Србије Београд са уделом од 1/1, право коришћења 
Митровић Милорад из Крагујевца са уделом од 64/797, Миловановић 
Милован са уделом од 353/797 и као корисништво Града Крагујевца са 
уделом од 380/797; затим Предлог под горњим бројем и датумом за 
експропријацију кп.бр. 3180/2 у површини од 0.04,35 ха КО Крагујевац 4, 
уписана у Листу непокретности број 5966 КО Крагујевац 4 као приватна 
својина Јоксимовић Томислава из Крагујевца са уделом од 2600/8549, 
Павловић Живадина из Петровца са уделом од 3091/8549, Голубовић 
Живане из Љубљане са уделом од 580/8549, Павловић Јасмине из 
Крагујевца са уделом од 2050/8549 и Бетулић Славице из Крагујевца са 
уделом од 228/8549; Предлог за експропријацију кп.бр. 3264/4 у површини 
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од 0.01,30 ха КО Крагујевац 4, уписана у Лист непокретности број 
5965 КО Крагујевац 4 као државна својина РС са уделом од 1/1 и право 
коришћења Павловић Зорана из Крагујевца са уделом од 465/1572, 
Павловић Драгана из Крагујевца са уделом од 465/1572, Васић Десанке из 
Сремских Карловаца са уделом од 217/1572, Крстић Радмиле из Букоровца 
са уделом од 217/1572, Грбовић Данила из Београда са уделом од 30/1572, 
Грбовић Стефана из Београда са уделом од 30/1572, Грбовић Новака из 
Београда са уделом од 30/1572, Грбовић Бранислава из Панчева са уделом 
од 30/1572, Грбовић Радована из Крагујевца са уделом од 18/1572, Грбовић 
Радомана из Крагујевца са уделом од 18/1572, Милић Радованке из 
Крагујевца са уделом од 18/1572 и Иванковић Биљане из Крагујевца са 
уделом од 18/1572 и предлог за експропријацију под истим бројем и 
датумом кп.бр. 3263/4 у површини од 0.03,09 ха КО Крагујевац 4, уписане у 
Лист непокретности број 6556 КО Крагујевац 4 као државна својина РС са 
уделом од 1/1, као право коришћења Васић Десанке из Сремских Карловаца 
са уделом од 1/2 и Крстић Радмиле из Букоровца са уделом од 1/2 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 су 
предметне парцеле планиране за површину јавне намене-заштитно 
зеленило према карти планиране намене површина, 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) 
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 предметне парцеле налазе 
у захвату Урбанистичког пројекта изградње хидритехничке инфраструктуре 
за напајање објеката државне станоградње ''Денино брдо'' (бр. XVIII 350-
1219/18 од 24. септембра 2018. године) и планиране су за површине јавне 
намене-заштитно зеленило према карти планиране намене површина. 
 У Листу непокретности број 5985 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 
3192/6 у површини од 0.02,45 ха као ливада 1. класе-градско грађевинско 
земљиште на којој парцели је између осталих са правом коришћења уписан 
Миловановић Милован из Крагујевца. Обзиром да у Листу непокретности 
није уписана адреса наведеног лица упућен је налог предлагачу дана 24. 
фебруара 2020. године да нам ради даљег поступања у овој управној 
ствари достави адресу странке. Предлагач је поступајући по Налогу 
доставио овом Секретаријату Изјашњење број Уе-3180/19 од 11. марта 
2020. године у коме је наведено да исти није у могућности да поступи по 
истом зато што осим имена и презимена странке нема ближих података о 
наведеном лицу(ранију адресу, ЈМБГ и сл.) и да из тог разлога предлаже да 
се Миловановић Миловану из Крагујевца постави привремени заступник па 
је стога одлучено као у диспозитиву овог Решења. 
 У Листу непокретности број 5966 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 
3180/2 у површини од 0.04,35 ха као шума 1. класе-градско грађевинско 
земљиште на којој парцели је између осталих са приватном својином 
уписана Голубовић Живана из Љубљане. Увидом у правоснажно Решење 
Општинског суда у Крагујевцу О-931/83 од 29. јануара 1984. године 
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утврђено је да је Голубовић Живана преминула 05. августа 1983. године и 
увидом у исто као и увидом у Уверење РГЗ-Служба за катастар 
непокретности Крагујевац број 952-025-21132/2020 од 28. фебруара 2020. 
године, утврђено је да предметна парцела означена као кп.бр. 3180/2 КО 
Крагујевац 4 као ни стари бројеви парцела од којих је иста настала нису 
биле предмет оставинског поступка иза смрти сада пок. Голубовић Живане 
па је из тог разлога одлучено као у диспозитиву Решења. 

У Листу непокретности број 5985 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 
3264/4 у површини од 0.01,30 ха као шума 2. класе-градско грађевинско 
земљиште на којој парцели су између осталих уписане са правом 
коришћења Васић Десанка из Сремских Карловаца са уделом од 217/1572 и 
Крстић Радмила из Букоровца са уделом од 217/1572. У Листу 
непокретности број 6556 КО Крагујевац 4 уписана је кп.бр. 3263/4 у 
површини од 0.03,09 ха као пашњак 3. класе-градско грађевинско земљиште 
на којој парцели су уписане са правом коришћења Васић Десанка из 
Сремских Карловаца и Крстић Радмила из Букоровца са уделима од по 1/2.  

Из Извода из МКУ број 203-00-1/2020-26/48952 од 19. фебруара 2020. 
године утврђено је да је Крстић Радмила преминула дана 08. јануара 1985. 
године и овај орган је упутио Допис Основном суду у Крагујевцу уз налог да 
нам исти достави Обавештење да ли је иза смрти сада пок. Крстић Радмиле, 
бив. из Букуровца спроведен оставински поступак и уколико јесте да нам 
доставе примерак правоснажног оставинског Решења. Основни суд у 
Крагујевцу је овом органу доставио правоснажно Решење број О.бр. 985/85 
од 06. децембра 1986. године из кога се утврђује да се обуставља 
оставински поступак иза смрти сада пок. Крстић Драгићеве Радмиле, бив. из 
Букоровца, уз образложење да у КО Букоровац нема непокретности које би 
биле власништво Крстић Радмиле, па је овај орган Решењем, истој поставио 
привременог заступника и то за кп.бр. 3263/4 и за кп.бр. 3264/4 обе КО 
Крагујевац 4. Што се тиче уписане сукориснице Васић Десанке из Сремских 
Карловаца, овај орган је од предлагача дописом од 20. фебруара 2020. 
године затражио адресу ради даљег поступања у овом предмету. Иначе, 
Одељење за инвестиције, имовину и грађевинско земљиште општине 
Сремски Карловци је поступајући по нашој Замолници извршило проверу за 
лице Васић (Драгослав) Десанка у бирачком списку општине Сремски 
Карловци и утврдило да исто лице није уписано у бирачки списак. Извршили 
су и проверу у МКУ и књизи држављана и пронашли да је лице под именом 
Васић (Драгослав) Десанка рођено дана 10. септембра 1909. године и умрло 
26. октобра 1997. године и да других података о наведеном лицу не 
поседују. Предлагач је овом Секретаријату упутио  Изјашњење број Уе-
3180/19 од 11. марта 2020. године којим нас је обавестио да није у 
могућности да поступи по налогу овог Секретаријата зато што осим имена и 
презимена странке, нема ближих података о наведеном лицу (ранију адресу, 
ЈМБГ и сл.) и да из тог разлога предлаже да се поменутом лицу постави 
привремени заступник и то за кп.бр. 3264/4  КО Крагујевац 4 у предмету број 
465-18/20-XXIV-02 као и за кп.бр. 3263/4 КО Крагујевац 4 у предмету број 
465-17/20-XXIV-02, па је тако и одлучено у диспозитиву овог Решења. 

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 
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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 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 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: 465-6/20- XXIV-02, 465-14/20- XXIV-02, 465-17/20- XXIV-02 и 465-

18/20- XXIV-02од 28. април 2020. године 
 

 
                                                                                                СЕКРЕТАР 
                                                                                        Гордана Јелесијевић 
Предмет обрадила: 
Светлана Симеуновић Ђорђевић 
_______________________________ 
 
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                                               
- 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   


