
 
Број:465-410/19-XVI 

  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по предлогу Градског 
правобранилаштва града Крагујевца, ради експропријације-административног 
преноса 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 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 
Ристић( Тома) Миодрага из Крагујевца и Лазаревић (Ђура) Жике из Крагујевца, 
сада на непознатој адреси, у поступку експропријације-административног преноса  
удела од 297/5928 и удела од 297/5928 на кп.бр. 4123 укупне површине  од 0.59,28 
ха КО Крагујевац 3 у предмету бр. 465-410/19-XVI, 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 
 
                 Градско правобранилаштво града Крагујевца поднело је предлог број 
У.251/19 од 01.10.2019. године за експропријацију-административни пренос удела 
од 297/5928  на кп.бр. 4123 укупне површине од 0.59,28ха уписане у лист 
непокретности бр.10328 КО Крагујевац 3, као корисништво Ристић (Томе) Миодрага 
из Крагујевца и за удео од 297/5928 на кп.бр. 4123 укупне површине  од 0.59,28 ха, 
уписане у лист непокретности број 10328 КО Крагујевац 3 као корисништво 
Лазаревић (Ђурђа) Жике из Крагујевца, у циљу изградње пијаце сагласно 
информацији о локацији XVIII 350-1553/18 од 11.02.2019. године, издатој од стране 
Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине – Градске управе 
за прострно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града 
Крагујевца, а у складу са Планом детаљне регулације '' Дела градског центра'' у 
Крагујевцу (''Службени лист града Крагујевца'' број 21/15), на основу Решења 
Владе Републике Србије 05 број 465-9291/2019 од 23. септембра 2019. године. 
             У листу непокретности број 10328 КО Крагујевац 3 уписана је кп.бр. 4123 
укупне површине 0.59,28ха, градско грађевинско земљиште, као јавна својина 
града Крагујевца са уделом 5094/5928, јавна својина Републике Србије са уделом 
од 240/5928, државна својина Републике Србије са правом коришћења Ристић 
Миодрага из Крагујевца са уделом  297/5928 и Лазаревић Жике из Крагујевца са 
уделом од 297/5928. У В Листу- 1. Део истог листа непокретности уписана су два 
обекта, зграде пословних услуга, један као објекат преузет из земљишне књиге, 
као јавна својина, носилац права на објекту ЈКП Шумадија, Крагујевац, а други као 
објекат изграђен без одобрења за градњу, државна својина Републике Србије чији 
је држалац ЈКП Шумадија, Крагујевац.  

Обзиром да су у листу непокретности број 10328 КО Крагујевац 3 уписани 
Ристић (Тома) Миодраг из Крагујевца и Лазаревић (Ђура) Жика из Крагујевца без 
адресе и јединственог матичног броја, Градско правобранилаштво града 
Крагујевца се дописом обратило Министарству унутрашњих послова, ПУ 
Крагујевац , Пријавно-одјавној служби, да доставе ЈМБГ као и тачну адресу  за 
Ристић ( Тома)  Миодрага и Лазаревић (Ђура) Жика. 



 2
 Дана 09.07.2018. године Министарство унутрашњих послова, 

Полицијска управа у Крагујевцу је доставила Допис број 205-3/19-1100/2 у коме 
наводе да у бази података нема горе наведених лица. 
           Обзиром да су у листу непокретности број 10328 КО Крагујевац 3 на кп.бр. 
4123 КО Крагујевац 3 са уделом од по 297/5928  уписани Ристић Миодраг и 
Лазаревић Жика обоје из Крагујевца, без тачне адресе и ЈМБГ, да је Министарство 
унутрашњих послова, Полицијска управа Крагујевац у допису број 205-3/19-1100/2 
навело да у бази података  нема  наведених лица , а имајући у виду да је поступак 
експропријације-административни пренос покренут по утврђивању јавног интереса 
Решењем Владе Републике Србије 05 број 465-9291/2019 од 23. септембра. 2019. 
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).  
           За привременог заступника одређена је Биљана Катушић, 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 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. 
 

        ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
      Број: 465-410/19-XVI од 14.10.2019. године 

 
 
                                                                                            НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
                                                                                                Душица Ћупић 
Предмет обрадила 
    Ана Петрић 
____________________ 

   
   Начелник одељења 
      Марија Јекић 
 

___________________ 
 

 
Д-на:                                                                             
- Биљана Катушић, Крагујевац                                                    
  Градска  управа за опште и заједничке послове 
  града Крагујевца - Служба Правне помоћи, 
- Градском правобранилаштву града Крагујевца 
- Државном правобранилаштву-одељење у Крагујевцу 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за имовину града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  града                                
- А р х и в и   


