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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, поступајући по Захтеву ЈП ''Србијагас'' 

Нови Сад, ради установљавања права трајне службености, 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. и 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", 

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 Пантић Љубомира из Крагујевца, у поступку установљавања  

права трајне службености ЈП ''Србијагас'' Нови Сад на кп.бр. 10207/7 КО Крагујевац 3 ради 

изградње надземног енергетског објекта за природни гас МРС ''Фас 1'' у предмету број 463-64/18-

XVI и то до окончања поступка или док се не појави законски заступник или овлашћени 

представник, односно наследник или његов пуномоћник.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса  

''Србијагас'' из Новог Сада поднело је Захтев за добијање сагласности за закључење Уговора о 

установљавању права трајне службености ради изградње надземног енергетског објекта за 

природни гас, означен као Мерно регулациона станица МРС ''Фас 1'' на делу парцеле означене као 

кп.бр. 10207/7 КО Крагујевац 3,  на којој је на уделу од 171/531 са правом својине уписан Пантић 

Љубомир из Крагујевца а на уделу од 360/531 је са правом јавне својине уписан Град Крагујевац. 

Захтев је поднет у складу са члана 69. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број: 

72/09, 81/09– исп. 64/2010-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 54/13-

Решење УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и чланом 26. Закона о јавној својини (''Сл. гласник 

РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/2017) и истим повукло свој 

Захтев за отуђење број 05-03/2749 од 02. фебруара 2018. године.  

У Листу непокретности број 74389 КО Крагујевац 3 уписана је предметна кп.бр. 10207/7 у 

површини од 0.05,31 ха  КО Крагујевац 3 са приватном својином Пантић Љубомира из Крагујевца 

на уделу од 171/531 и са јавном својином Града Крагујевца на уделу од 360/531, без терета.  

Ова Управа је поступајући у овој управној ствари од подносиоца Захтева добила Допис 

број 205-3/13-10525 од 25. септембра 2013. године у коме је Министарство унутрашњих послова 

Републике Србије-Полицијска управа у Крагујевцу обавестило ЈП ''Србијагас'' Нови Сад да у 

евиденцији пребивалишта и боравишта грађана која се води у Полицијској управи у Крагујевцу 

није евидентирано лице Пантић Љубомир од оца Здравка. 

Због протека временског периода од пет година ова Управа је упутила нови Допис 

Полицијској управи Града Крагујевца број 463-64/18-XVI од 17. априла 2018. године у коме је још 

једном, због хитности поступка, затражила адресу странке Пантић Љубомира од оца Здравка из 

Крагујевца, сувласника на предметној парцели уз напомену да је у Листу непокретности број 74389 

КО Крагујевац 3 исти уписан као власник удела на предметној парцели без адресе и матичног 

броја. 

Министарство унутрашњих послова-Дирекција полиције-Полицијска управа у Крагујевцу-

Одељење за управне послове доставило је овој Управи Обавештење број 03/24/5 Број 205-3/18-1099 

од 18. априла 2018. године који је службено лице примило дана 24. априла 2018. године у коме је 

наведено да се не може са сигурношћу утврдити да се ради о лицу Пантић Љубомиру од оца 

Здравка за кога смо тражили адресу, обзиром да подаци са којима располажемо нису довољни 

Полицијској управи у Крагујевцу-Одељењу за управне послове како би иста пронашла адресу 
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странке. Ова Управа не располаже подацима као што су тачан датум, место рођења и број личне 

карте како би се са сигурношћу утврдило о ком лицу се ради и на којој адреси исти живи. 

Имајући у виду напред наведено Градска управа за имовину Пантић Љубомиру из 

Крагујевца поставља привременог заступника који ће штитити интересе странке у овој управној 

ствари у поступку установљавања права трајне службености на кп. бр. 10207/7 КО Крагујевац 3 у 

предмету бр. 463-64/18-XVI и то до окончања поступка или док се не појави законски заступник 

или овлашћени представник,  односно наследник или његов пуномоћник.  

 Наиме, обзиром да је немогуће са сигурношћу утвдити о ком лицу се ради као и на којој 

адреси исти живи а самим тим обзиром да не може бити ни уручен позив за расправу странци 

Пантић Љубомиру из Крагујевца, а имајући у виду да је у питању хитан поступак установљавања 

права трајне службености, то је ова Управа донела Решење као у диспозитиву, а све у смислу 

одредби члана 48. и члана 78. Закона о општем управном поступку 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 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 наследник или 

његов пуномоћник. 

 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, са 460,00 динара административне таксе. Жалба не одлаже извршење Решења. 

 

        ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ- 

Број: 463-64/18-XVI од 24. април 2018. године 

    

 

                                                                                                     НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                        Душица Ћупић 

 

 

 

Предмет обрадила: 

____________________________________________ 

  Светлана Симеуновић Ђорђевић, дипл. правник 

 

  Начелник Одељења: 

  ___________________________ 

  Марија Јекић, дипл. правник 

 

Д-на:                                                                             

- Биљана Катушић, Крагујевац                                                    

  Градска  управа за опште и заједничке послове 

  Града Крагујевца - Служба Правне помоћи, 

- ЈП ''Србијагас'' Београд 

   Ул. Ауто пут бр.11 

- Градском правобранилаштву Града Крагујевца 

- На огласну таблу Градске  управе 

  за имовину града Крагујевца 

- Веб презентација Града Крагујевца                                     

- А р х и в и   


