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Град Крагујевац 
Градска управа за имовинске послове, 
урбанизам, изградњу и озакоњење 
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Одељење за послове експропријације 
Број: 465-18/23-XXX-01 
Датум: 09.03.2023. године 
К р а г у ј е в а ц 

 
                 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, 
ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ поступајући по предлогу ЈП ''Путеви Србије''   
Београд из Београда VI број:465-1223 од 18.10.2022. године, на основу члана 48. 
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/16, 95/2018-
аутентично тумачење и 2/2023- одлука УС), члана 12. став 7. Закона о посебним 
поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 
инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’ број 9/20), члана 21. став 2. алинеја четврта Одлуке о 
организацији Градских управа града Крагујевца (''Службени лист града 
Крагујевца'', број 37/21-пречишћен текст), доноси 

 
                                                               Р Е Ш Е Њ Е 

 
           ОДРЕЂУЈЕ СЕ Катушић Биљана дипломирани 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, пок. Тодорић 
(Добросав) Михајла бив. из Крагујевца и пок. Тодорић (Милутин) Светозара бив. 
из Петровца, у поступку експропријације к.п.бр.204/2 у површини од 00.00,99 ха 
уписане у Листу непокретности број 9750 К.О. Крагујевац 4 у предмету број 465-
18/23-XXX-01 и то до окончања поступака или док се не појаве законски 
заступници или овлашћени представници, односно наследници или њихови 
пуномоћници иза смрти пок. Тодорић (Добросав) Михајла бив. из Крагујевца и 
пок. Тодорић (Милутин) Светозара бив. из Петровца. 
 
                                                        О б р а з л о ж е њ е 
 
          ЈП „Путеви Србије'', поднело је предлог VI број: 465-1223 од 18.10.2022. 
године за експропријацију земљишта означеног као к.п.бр.204/2 у површини од 
00.00,99 ха,  уписане у Листу непокретности број 9750  К.О. Крагујевац 4, 
пољопривредно земљиште, по култури њива 3. класе, приватна својина Вуковић 
Весна из Крагујевца, са обимом удела од 1/4, Тодорић Михајло из Крагујевца, са 
обимом удела од ¼ и Тодорић Светозар из Петровца, са обимом удела од 2/4, 
ради изградње Северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута I А 
реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е761) у Мрчајевцима, као 
објекта од посебног значаја за Републику Србију, за коју експропријацију је 
утврђен јавни интерес решењем Владе Републике Србије 05 број 465-593/2022-2 
од 28.01.2022. године. 
        Дана 08.11.2022. године, службено лице овог Одељења упутило је захтев за 
доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилозима странкама 



Тодорић Светозару из Крагујевца и Вуковић Весни из Крагујевца, док Тодорић 
Михајлу из Крагујевца, исти нису слати јер за наведено лице у Листу 
непокретности није уписана адреса пребивалишта, нити ЈМБГ. 

        Повратница са прилозима за странку Тодорић Светозара из Крагујевца се 
вратила са назнаком достављача- поштоноше да је лице преминуло. 
  Дана 17.11.2022. године, службено лице које води поступак је по службеној 
дужности прибавило извод из матичне књиге умрлих за подручје града 
Крагујевца и то број 203-00-1/2022-26/305449, за матично подручје Петровац, 
текући број 1 за годину 1988., из којег је утврђено да је извршен упис смрти 
Тодорић Михајла бив.из Крагујевца, Петровац, од оца Драгослава Тодорић и 
мајке Анке Тодорић, а као датум смрти наведен  05.01.1988. године, број 203-00-
1/2022-26/305446, за матично подручје Петровац, текући број 5 за годину 1965., 
из којег је утврђено да је извршен упис смрти Тодорић Светозара бив.из 
Крагујевца, Петровац, од оца Милутина Тодорић и мајке Новке Тодорић, а као 
датум смрти наведен  29.12.1965. године, број 203-00-1/2022-26/305443. 

Дана 28.12.2022. године Основни суд у Крагујевцу је на службени захтев 
овог органа доставио правноснажно решење Основног суда у Крагујевцу број О-
62/66 од 10.02.1966. године, из кога је утврђено да су за наследнике умрлог 
Тодорић Светозара из Петровца, чију заоставштину  чини имовина  уписана у 
зк.ул. бр. 66 и 231 К.О.Петровац, по закону одређени брачни друг Сибинка 
Тодорић из Петровца са обимом удела 1/3 и син Живадин Тодорић из Петровца 
са обимом удела 2/3.  

По службеној дужности о чему постоји доказ у списима предмета из з.к.ул. 
број 66 и 231 К.О.Петровац, утврђено је да предметна парцела, односно 
катастарске парцеле старог премера од којих је настала предметна нису 
наведене у истом и самим тим не улазе у наслеђену заоставштину. 

Дана 13.02.2023. године Основни суд у Крагујевцу је на службени захтев 
овог органа доставио допис у коме је наведено да је провером кроз архив суда, 
утврђено да у периоду од 1988. године до данас, пред Основним судом у 
Крагујевцу није вођен поступак ради расправљања заоставштине иза смрти пок. 
Тодорић Михајла. 

Из уверења РГЗ-Служба за катастар непокретности Крагујевац број 951-2-
025-2545/2023. године од 06.03.2023. године, утврђено је да је у поступку обнове 
државног премера и израде катастра непокретности за К.О.Крагујевац 4, 
катастарска парцела број 204 К.О.Крагујевац 4 формирана од дела к.п.бр.225/1 у 
површини од 0.16,92 ха, која је пре обнове државног премера и израде катастра 
непокретности била уписана у катастру земљишта за К.О. Петровац, а за који 
део територије је катастар земљишта престао да важи 14.02.2009. године. 

Имајући у виду да према наведеном оставинском решењу у наследни део 
није ушла стара к.п.бр.225/1 К.О.Петровац која је према уверењу РГЗ-Служба за 
катастар непокретности Крагујевац број 951-2-025-2545/2023. године од 
06.03.2023. године настала од к.п.бр.204 К.О. Крагујевац 4, нити нова к.п.бр.204/2 
К.О. Крагујевац 4 и да у случају Тодорић Михајла из Петровца након његове 
смрти према допису Основног суда у Крагујевцу од 13.02.2023. године није вођен 
поступак ради расправљања заоставштине у периоду од 1988. године до данас, 
ова Управа одлучила је као у диспозитиву решења. 
         Чланом  12. став 7. Закона о посебним поступцима ради реализације 
пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 
посебног значаја за Републику Србију (‘’Службени гласник Републике Србије’’ 
бр.9/20) прописано је: ‘’Када је предмет експропријације непокретност на којој је 
као власник уписано лице чије је пребивалиште, односно боравиште непознато, 
а које нема пуномоћника, као и лице које је преминуло, а за које није спроведен 
оставински поступак, орган који води поступак експропријације поставиће том 
лицу привременог заступника који има права и обавезе утврђене законом којим 
се уређује општи управни поступак’’. 
   Чланом 21. став 2. алинеја четврта Одлуке о организацији Градских управа 
града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 37/21 – пречишћен 



текст) прописано је да се у Градској управи за имовинске послове, урбанизам, 
изградњу и озакоњење обављају послови експропријације и административног 
преноса земљишта и зграда. 

Узимајући у обзир све наведено, а имајући у виду да је поступак 
експропријације хитан у складу са чланом 1. став 4. Закона о посебним 
поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских 
инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, то је ова 
управа донела решење као у диспозитиву, у смислу одредби члана 12. став 7. 
истог закона, а у вези члана 48. Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр. 18/16, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023- одлука УС), 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 Катушић Биљана, дипломирани 
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 појаве наследници или њихови пуномоћници иза 
смрти пок. Тодорић Михајла бив. из Крагујевца и пок. Тодорић  Светозара бив. из 
Петровца. 
         
          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. 
 

 
                    В.Д. НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

                                                                                                  Љиљана Пршић  
 
                                                                                                                                                       

    Предмет обрадила  
        Миона Станић  
                                                                                                                        
 
 
    Начелник Одељења  
         Марија Јекић  
 
 
    

                                                                                                                                                       
Д-на:  

     - Катушић Биљани из Крагујевца, привременом заступнику потенцијалних 
наследника пок. Тодорић  Михајла бив. из Крагујевца и пок. Тодорић 
Светозара бив. из Петровца, запослена у Градској управи за друштвене 
делатности -Секретаријат за месну самоуправу и општу управу -Одељење 
правне помоћи,                                           

      -  ЈП “ Путеви Србије '', Београд, Булевар Краља Александра број 282, 
      - На огласну таблу Градске  управе за имовинске послове, урбанизам, 

изградњу и    озакоњење    
      -  објавити на веб презентацији  града Крагујевца,        
      -   за евиденцију, 
      -  за документацију, 
      -  Архиви. 


