
 
 

Број:465-360/19-XVI 
  
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по 
Предлозима државног правобранилаштва Републике Србије-Одељење у 
Крагујевцу, ради експропријације земљишта, на основу члана 22. Одлуке о 
градским управама Града Крагујевца (''Службени лист Града Крагујевца", 
бр. 25/15 – пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17), одредбе члана  48.  
Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16), донела је    
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

   
      ОДРЕЂУЈЕ СЕ Јанковић Ивана, 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 Грбовић Новака, Грбовић Данила и Грбовић Стефана, 
сви из Београда, Васић Десанке из Сремских Карловаца и Крстић Радмиле 
из Букоровца, у поступку експропријације кп.бр. 3264/2 у површини од 
00.00.14ха  и то до окончања поступка или док се не појаве 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 Предлог број Уе-13/18 од 19. децембра 2018. године за 
експропријацију кп.бр. 3264/2 у површини од 00.00.14ха  КО Крагујевац 4, 
уписане у Листу непокретности број 5965 КО Крагујевац 4 као државна 
својина Републике Србије Београд са уделом од 1/1, 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 Јеротија из Крагујевца са уделом од 88/1572, 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 и  Грбовић 
Бранислава из Панчева са уделом од 30/1572, а све ради реализације 
пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности за коју је јавни 
интерес утврђен Законом о посебним условима за реализацију пројекта 
изградње станова за припаднике снага безбедности (''Сл.гласник РС'' бр.41 
од 31. маја 2018. године) сагласно Информацији о локацији број: XVIII 350-
1432/18 од 19. новембра 2018. године издатој од стране Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - 
Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине којом је 
утврђено да се кп.бр. 3264/2 КО Крагујевац 4 налази у обухвату Планова ПГР 
''Насеља Угљешница са Авалом Голиш (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 
25/16),  ПГР-а ''Насеља Денино брдо'' (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 25/16) 
и ПДР ''Денино брдо-потез између Улица Божидара Масларића и 
Белодримске (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 12/18),  на основу којих је 
предметна парцела предвиђена за саобраћајне површине - површине јавне 
намене.  
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 У Листу непокретности број 5965 КО Крагујевац 4 уписана је 
кп.бр. 3264/2 у површини од 0.00,14 ха КО Крагујевац 4 као државна својина 
Републике Србије Београд са уделом од 1/1, 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 Јеротија из Крагујевца са уделом од 88/1572, 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 и  
Грбовић Бранислава из Панчева са уделом од 30/1572. 

Обзиром да су у напред наведеном Листу непокретности као 
сукорисници на предметној парцели уписани Грбовић Новак, Грбовић 
Данило и Грбовић Стефан, сви из Београда са уделима од по 30/1572 ова 
Управа је упутила Замолницу Градској управи Града Београда како би 
напред наведене странке биле саслушане у овој управној ствари. 
Поступајући по Замолници Градска Општина Звездара, Општинска управа, 
Одељење за имовинско правне и стамбене послове је овој Управи упутило 
Допис број 463-106/2019 од 13.08. 2019. године, којим је обавестила Градску 
управу за имовину Града Крагујевца да су упућени позиви Грбовић Новаку, 
Грбовић Стевану и Грбовић Данилу, свима из Београда уз обавештење да 
дана 11.04.2019. године дођу у 09.00 часова у ГО Звездара ради давања 
изјаве али да исти нису уручени јер наведена лица нису нађена на датим 
адресама. Такође је ова Управа упутила Замолницу Општинској управи 
Општине Сремски Карловци како би странка Васић Десанка била 
саслушана у овом управном поступку. Поступајући по Замолници 
Општинска управа Сремски Карловци, Одељење за инвестиције, имовину и 
грађевинско земљиште  је дописом бр. 465-1/2019-IV доставило одговор да 
је после извршене провере за лице Васић Десанку у бирачком списку 
Општине Сремски Карловци и утврђено је да иста није уписана у бирачки 
списак. Даље су навели да су извршили проверу у МКУ и књизи држављана 
и лице које су пронашли под именом Десанка Васић рођено је 10.09.1909. 
године и умрло 26.10.1997. године, друге податке о наведеном лицу не 
поседују, па је са тих разлога потребно постављање привременог 
заступника за Васић Десанку. 

Поступајући даље у овој управној ставри ова Управа је по службеној 
дужности затражила Извод и МКУ из кога је утврђено да је Радмила Крстић 
из Букоровца преминула 08.01.1985. године и да је правноснажним 
оставинским Решењем О.бр. 985/85 Општинског суда у Крагујевцу 
обустављен оставински поступак иза смрти пок. Крстић Радмиле бив. из 
Букоровца, а обзиром да  ова Управа не поседује друге податке о 
евентуалним наследницима из тог разлога потребно је  поставити 
привременог заступника пок. Крстић Радмили. 

Узимајући у обзир све 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.гласник 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.   
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           За привременог заступника одређена је Јанковић Ивана, дипл. 
правник из Крагујевца, запослена у Градској управи за опште и заједничке 
послове Града Крагујевца - Служба Правне помоћи . 
 Привременом заступнику престаће овлашћење за заступање оног 
момента када се пред овом Управом појаве 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 ове Управе, без таксе. 
Жалба не одлаже извршење Решења. 

 
 

   ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
Број: 465-360/19-XVI од 22.11. 2019. године 

  
 
                                                                                            НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
                                                                                                Душица Ћупић 
 
Предмет обрадила: 
Сузана Миловановић 
_______________________________ 
 
Начелник Одељења: 
Марија Јекић 
___________________ 

   
 

 
Д-на:                                                                             
- Јанковић Ивана, Крагујевац                                                    
  Градска  управа за опште и заједничке послове 
  Града Крагујевца - Служба Правне помоћи, 
- Државном правобранилаштву РС-Одељење у Крагујевцу 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за имовину Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   


