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К р а г у ј е в а ц 
 

 
            ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 
ОЗАКОЊЕЊЕ поступајући по Предлогу Градског правобранилаштва града Крагујевца 
бр.У-970/22 од 17.10.2022. године, ради експропријације - административног преноса 
земљишта, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 11. став 1. алинеја 
седма и члана 21. став 2. алинеја четврта Одлуке о организацији Градских управа 
града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр.31/21-пречишћен текст), по 
овлашћењу в.д.начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу 
и озакоњење бр. 035-709/21-XXX од 20.07.2021. године, доноси  
 
 

                                                               Р Е Ш Е Њ Е   
 
 
           ОДРЕЂУЈЕ СЕ Ивана Јанковић дипл. правник из Крагујевца, запослена у 
Градској управи за друштвене делатности – Секретаријат за месну самоуправу и 
општу управу - Одељење правне помоћи, за привременог заступника који ће штитити 
интересе потенцијалних наследника сада пок. Минић Олге бив. из Малих Пчелица, 
пок. Минић Драгутина бив. из Малих Пчелица, пок. Минић Миљане бив. из Крагујевца 
и пок. Минић Ранка бив. из Малих Пчелица у поступку експропријације за 
кп.бр.1301/14 у површини од 0,00,10 ха и кп.бр.1301/15 у површини од 00.00,15 ха, 
обе уписане у Листу непокретности број 652 КО Крагујевац 3, у предмету бр.465-
33/23-XXX-01 и то до окончања поступка или док се не појаве наследници или 
њихови пуномоћници, законски заступници или овлашћени представници. 
 

 
                                                       О б р а з л о ж е њ е 
 
 
         Градско правобранилаштво града Крагујевца поднело је Предлог број У-970/22 

од 17.10.2022. године за експропријацију-административни пренос непокретности 
означене као кп.бр.1301/14 у површини од 0,00,10 ха и кп.бр.1301/15 у површини од 
00.00,15 ха, обе градско грађевинско земљиште, по култури њиве 3. класе, уписане у 
Листу непокретности број 652 КО Крагујевац 3, као корисништво Града Крагујевца, ул. 
Трг слободе бр.3 са уделом од 3810/9282, као корисништво ЈП ''Предузеће за 
изградњу града Крагујевца'' ул.Краља Птра I са уделом од 1889/9282, са правом 
коришћења у корист Минић Олге из Малих Пчелица са уделом од 553/9282, са 
правом коришћења у корист Минић Драгутина из Малих Пчелица са уделом од 
553/9282, са правом коришћења у корист Минић Миљане из Крагујевца, ул..Краља 
Птра I бр.74 са уделом од 111/9282, са правом коришћења у корист Минић Ранка  из 
Малих Пчелица са уделом од 431/9282, као државна својина Републике Србије са 
уделом 1/1, са правом коришћења  у корист Стамбене задруге ''Напредак'' из 
Крагујевца са уделом од 1808/9282 и са правом  коришћења у корист Стамбене 
задруге ''Простор' из Крагујевца, ул.Милутина Марковића бр.1 са уделом од 127/9282, 
а све у циљу изградње саобраћајнице – улице Драгојла Дудића у Крагујевцу, за коју 



експропријацију је утврђен јавни интерес Решењем Владе Републике Србије 05 
број:465-7749/22 од 06.10.2022. године. 

            Решењем Владе Републике Србије 05 број:465-7749/2022 од 06.10.2022. 
године, утврђује се јавни интерес за експропријацију односно административни 
пренос непокретности, у циљу изградње саобраћајнице, сагласно Информацији о 
локацији број: XXX 02-350-795/22 од 06.05.2022. године, издатој од стране Одељења 
за послове у области урбанизма- Секретаријата за урбанизам и изградњу, Градске 
Управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење Града Крагујевца, а 
у складу са Планом генералне регулације ''Улица Драгојла Дудића'' (''Службени лист 
града Крагујевца'', бр.12/19) на непокретностима у КО Крагујевац 3, територија града 
Крагујевца и Град Крагујевац је одређен за корисника експропријације, односно 
административног преноса непокретности.        

      Према Информацији о локацији број: XXX 02-350-795/22 од 06.05.2022. године 
издате од стране Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и 
озакоњење - Секретаријат за урбанизам и изградњу- Одељење за послове у области 
урбанизма - кп.бр.1301/14 и кп.бр.1301/15 КО Крагујевац 3, налазе се у обухвату  ПДР-
а ''Улица Драгојла Дудића'' у Крагујевцу (''Сл.лист Града Крагујевца'', бр.12/19) и 
представљају  површину јавне намене-саобраћајнице. 

            Из става  1. диспозитива правноснажног решења Основног суда у Крагујевцу  
бр.О-2060/12, О-2061/12 од 13.09.2012. године утврђено је да је пок. Минић Драгутин 
бив. из Малих Пчелица преминуо 15.11.1963. године  и да овим решењем о 
расправљању заоставштине нису  обухваћене предметне парцеле као ни парцеле од 
којих су настале.             

            Из става 2. диспозитива правноснажног решења Основног суда у Крагујевцу  
бр.О-2060/12, О-2061/12 од 13.09.2012. године утврђено је да је пок. Минић Олга бив из 
Малих Пчелица преминула 11.11.1974. године  и да овим решењем о расправљању 
заоставштине нису  обухваћене предметне парцеле као ни парцеле од којих су 
настале.             
        Из правноснажног решења Основног суда у Крагујевцу бр.О-3214/12 од 

12.03.2013. године утврђено је да је пок. Минић Миљана бив из Крагујевца преминула 
18.09.2012. године и да овим решењем о расправљању заоставштине нису  
обухваћене предметне парцеле као ни парцеле од којих су настале. 

       Из правноснажног решења Основног суда у Крагујевцу бр.О-2123/12 од 
29.10.2012. године утврђено је да је пок. Минић Ранко бив из Малих Пчелица 
преминула 08.02.1996. године  и да овим решењем о расправљању заоставштине 
нису  обухваћене предметне парцеле као ни парцеле од којих су настале 
      Узимајући у обзир напред наведено, а имајући у виду да је поступак 

експропријације односно администативног преноса покренут по утврђивању јавног 
интереса  Решењем Владе Републике Србије 05 број: 465-7749/22 од 06.10.2022. 
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 и 
95/2018-аутентично тумачење), 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– Секретаријат за 
месну самоуправу и општу управу-Одељење правне помоћи. 
         Привременом заступнику престаће овлашћење за заступање оног момента када 
се пред овом управом, иза смрти пок. Минић Олге бив. из Малих Пчелица, пок. Минић 
Драгутина бив. из Малих Пчелица, пок.Минић Миљане бив. из Крагујевца и пок. Минић 
Ранка бив. из Малих Пчелица, појаве наследници или њихови пуномоћници, законски 
заступници или овлашћени представници. 
         Чланом 48.  Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16 и 
95/18-аутентично тумачење), прописано је да се решењем поставља странци привремени 
заступник, док је чланом 11. став 1. алинеја седма Одлуке о организацији Градских управа 
града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 37/21 – пречишћен текст) 
прописано да Управа обавља послове решавања у управном поступку у првом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа, привредних друштава и других организација у 
управним стварима из надлежности Града, а чланом 21. став 2. алинеја четврта прописано 
да се у Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење обављају 
послови експропријације и административног преноса и зграда.  

 



          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству 
финансија Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од дана пријема, преко ове 
управе, без таксе.  Жалба не одлаже извршење решења. 
 
 

                
                                                                         
СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 

                                                                                             Марија Ђорђевић  
 
 
 
                                                                                                                                                             
Предмет обрадила:                                                                                                                         
____________________ 
Светлана Јаковљевић  
 
Начелник Одељења за послове експропријације 
_________________  
Марија Јекић    
                                                                                                                                                            
   Д-на:  

     -Ивана Јанковић из Крагујевца, привремени заступник потенцијалних   
наследника сада пок. Минић Олге бив. из Малих Пчелица, пок. Минић Драгутина 
бив. из Малих Пчелица, пок.Минић Миљане бив. из Крагујевца и пок. Минић 
Ранка бив. из Малих Пчелица, запослена у Градској управи за  друштвене 
делатности -Секретаријат за месну самоуправу и општу управу – Одељење 
правне помоћи,                                           

       - Градско правобранилаштво града Крагујевца, 
       - На огласну таблу Градске  управе за имовинске послове, урбанизам, 
         изградњу и озакоњење    
       - објавити на веб презентацији  Града Крагујевца        
       - за евиденцију 
       - за документацију 
       - Архиви 
 


