
Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-78/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-78/2020-02 од 21.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Радовановић Десанке из 

Божурње ЈМБГ 0606924726615 преминуле дана 03.12.2007. године, Радовановић 

(Миодраг) Милице из Божурње  ЈМБГ 0708949726617 преминуле дана 25.12.2005. 

године и Радовановић (Миодраг) Радославе из Београда ул. Народних хероја бр. 1 

Нови Београд ЈМБГ 2707946715569 преминуле дана 06.07.2006. године, у предмету 

експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 2413/2 у површини од 107 м², 

уписана у ЛН бр. 473 КО Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-78/2020-02 од 21.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 



(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 

Из извода из листа непокретности ЛН бр. 473 КО Божурња утврђена су лица 

сувласници катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Радовановић Десанка 

из Божурње са уделом 3/10, Радовановић (Миодраг) Милица из Божурње  са уделом 6/10 и 

Радовановић (Миодраг) Радослава из Београда са уделом 1/10. 

Даље је утврђено да су катастарски власници преминули. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све њихови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

          Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-79/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-79/2020-02 од 21.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Радовановић (Милован) 

Зорана из Наталинаца ЈМБГ 2105961721621 преминуо дана 16.09.2014. године, у 

предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 2008/6 у површини од 

122 м², уписана у ЛН бр. 475 КО Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-79/2020-02 од 21.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 475 КО Божурња утврђено је лице 

власник катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Радовановић (Милован) 

Зоран из Наталинаца. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-87/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-87/2020-02 од 21.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Јовичић (Никола) Перише 

из Божурње, Топола, преминуо дана 19.05.1972. године, у предмету 

експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 2189/2 у површини од 711 м², 

уписана у ЛН бр. 204 КО Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-87/2020-02 од 21.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 204 КО Божурња утврђено је лице 

власник катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Јовичић (Никола) 

Периша из Божурње. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-96/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-96/2020-02 од 22.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Радовановић Марије из 

Тополе бул. краља Александра I бр. 83, ЈМБГ 0210935726624 преминуле дана 

28.12.2011. године, у предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 

2133/2 у површини од 164 м², уписана у ЛН бр. 478 КО Божурња, ради ургентног 

одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе 

Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као 

корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-96/2020-02 од 22.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 478 КО Божурња утврђено је лице 

власник катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Радовановић Марија из 

Тополе. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



 

Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-97/2018-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-97/2020-02 од 22.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник Радовановић (Светомир) Миодрагу из 

Божурње, Тимић (Живомир) Животи из Горовича и наследницима Радовановић 

(Младен) Драгољуба из Београда који је преминуо 06.06.1961. године,  у предмету 

експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 2136/2 у површини од 181 м², 

уписана у ЛН бр. 476 КО Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-97/2020-02 од 22.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 



(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 

Из извода из листа непокретности ЛН бр. 476 КО Божурња утврђена су лица 

сувласници катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Радовановић 

(Светомир) Миодраг из Божурње са уделом 1/6, Тимић (Живомир) Живота из Горовича са 

уделом 2/6 Радовановић (Младен) Драгољуб из Београда са уделом 3/6. 

Даље је утврђено да је катастарски власник Радовановић Драгољуб преминуо, да 

након увида у евиденцију која се води за умрла лица није било могуће утврдити да је 

Радовановић Миодраг преминуо како је наглашено на враћеној пошти (позиву за усмену 

расправу) од стране надлежног лица ПТТ, који је на враћеној пошти истакао да је 

Радовановић Миодраг по сопственом сазнању преминуо. Такође, у поступку је утврђено да 

је Тимић Животи из Горовича покушана достава писменог позива за усмену расправу ради 

изјашњења у смислу члана 29. став 5. Закона о експропријацији, да је остављен извештај од 

стране ПТТ службе за преузимање позива и да се Тимић Живота није одазвао позиву. 

Како се поступак експропријације мора хитно спровести, то је у овој управној 

ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

          Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

               ___________________________                            ______________________________ 

                     Виолета Говедарица                                             Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-128/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-128/2020-02 од 23.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник Јевђић (Драгутин) Зорки из Горње Трнаве, 

у предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 259/6, у површини од 

13 м², уписана у ЛН бр. 169 КО Овсиште, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-128/2020-02 од 23.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 

Из извода из листа непокретности ЛН бр. 169 КО Овсиште утврђен је власник 

катастарске парцеле Јевђић Зорка из Горње Трнаве.   



Даље, у поступку је утврђено да је покушана достава писменог позива за усмену 

расправу ради изјашњења у смислу члана 29. став 5. Закона о експропријацији као и да је 

на враћеној пошти назначено да је прималац пошиљке Јевђић Зорка одсељена, нова адреса 

се не може утврдити, а како се поступак експропријације мора хитно спровести то је у овој 

управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-130/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-130/2020-02 од 23.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник Јевтић (Велимир) Владиславу из 

Крагујевца, у предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 92/4, у 

површини од 24 м², уписана у ЛН бр. 174 КО Овсиште, ради ургентног одржавања 

и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-

Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног 

предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника 

експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-130/2020-02 од 23.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 169 КО Овсиште утврђен је власник 

катастарске парцеле Јевтић Владислав из Крагујевца и непотпуна адреса и обзиром да се 

потпуна адреса власника непокретности не може утврдити, а како се поступак 

експропријације мора хитно спровести то је у овој управној ствари постављен привремени 

заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-143/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-143/2020-02 од 23.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник Петронијевић (Милорад) Драгану из 

Београда и Петронијевић (Милорад) Слободану из Београда, у предмету 

експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 3804/2, у површини од 332 м², 

уписана у ЛН бр. 867 КО Трнава, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-143/2020-02 од 23.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 867 КО Трнава утврђени су власници 

катастарске парцеле Петронијевић Драган из Београда са уделом ½  и Петронијевић 

Слободан из Београда са уделом ½ као и непотпуне адресе власника парцеле. Обзиром да 

се потпуна адреса не може утврдити, а како се поступак експропријације мора хитно 

спровести то је у овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-156/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-156/2020-02 од 23.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Јевђић Божане из Горње 

Трнаве која је преминула дана 27.12.1995. године и Савковић Персиде из Горње 

Трнаве која је преминула 29.03.1980. године, у предмету експропријације 

непокретности – кат. парцеле бр. 245/2  у површини од 38 м², уписана у ЛН бр. 441 

КО Овсиште, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу 

IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене 

деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља 

Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-156/2020-02 од 23.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 156 КО Овсиште утврђена су лица 

власници катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Јевђић Божана из 

Горње Трнаве са уделом 1/2 и Савковић Персида из Горње Трнаве са уделом ½. 

Даље је утврђено да су катастарски власници преминули. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све њихови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Милованчевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-158/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-158/2020-02 од 23.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Лукић Борике из Горње 

Трнаве која је преминула дана 03.07.1980. године, у предмету експропријације 

непокретности – кат. парцеле бр. 242/2 у површини од 5 м², уписана у ЛН бр. 239 

КО Овсиште, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу 

IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене 

деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља 

Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-158/2020-02 од 23.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 239 КО Божурња утврђено је лице 

власник катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Лукић Борика из Горње 

Трнаве. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-163/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-163/2020-02 од 23.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник Младеновић (Цветко) Томиславу из Пуле, 

у предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 3360/2 у површини 

од 607 м² и КП бр. 3360/4 у површини од 11 м², обе уписане у ЛН бр. 710 КО 

Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ 

реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене 

деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља 

Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-163/2020-02 од 23.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Како се поступак експропријације мора хитно спровести то је у овој управној 

ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 7. Закона о општем управном поступку прописано је да 

привремени заступник учествује само у поступку у коме је постављен и предузима само 

радње за које је постављен и док не престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-172/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-172/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Врлинић (Јован) Љубише из 

Села Тополе, ул. Шумадијских бригада 29,  ЈМБГ 0208947761099 преминуо дана 

18.07.1993. године, у предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 

2416/6 у површини од 19 м², уписана у ЛН бр. 619 КО Божурња, ради ургентног 

одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе 

Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као 

корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-172/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 619 КО Божурња утврђено је лице 

власник катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Врлинић (Јован) 

Љубиша из Села Топола. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-176/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-176/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Радовановић (Миодраг) 

Милице из Божурње  ЈМБГ 0708949726617 преминуле дана 25.12.2005. године, у 

предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 2420/6 у површини од 

156 м², уписана у ЛН бр. 640 КО Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-176/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 641 КО Божурња утврђено је лице 

власник катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Радовановић (Миодраг) 

Милица из Божурње. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-178/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-178/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Радовановић Десанке из 

Божурње ЈМБГ 0606924726615 преминуле дана 03.12.2007. године и Радовановић 

(Миодраг) Радославе из Београда ул. Народних хероја бр. 1 Нови Београд ЈМБГ 

2707946715569 преминуле дана 06.07.2006. године, у предмету експропријације 

непокретности – кат. парцеле бр. 2420/6 у површини од 156 м², уписана у ЛН бр. 

640 КО Божурња, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном 

путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-178/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 



(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 

Из извода из листа непокретности ЛН бр. 640 КО Божурња утврђена су лица 

сувласници катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Радовановић Десанка 

из Божурње са уделом ¾ и Радовановић (Миодраг) Радослава из Београда са уделом 1/4. 

Даље је утврђено да су катастарски власници преминули. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све њихови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-181/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-181/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Живојиновић (Милутин) 

Драгослава из Горње Трнаве ЈМБГ 0802938721628 преминуо дана 11.09.1999. 

године, у предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 7145/2 у 

површини од 100 м² и КП бр. 7146/2 у површини од 33 м2, обе уписане у ЛН бр. 

252 КО Трнава, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном 

путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-181/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 252 КО Трнава утврђено је лице власник 

катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Живојиновић Драгослав из 

Горње Трнаве. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-185/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-185/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник Живојиновић (Светозар) Љубивоју из 

Горње Трнаве, наследницима Живојиновић (Милутин) Драгослава из Горње Трнаве 

који је преминуо 11.09.1999. године и наследницима Живојиновић (Светозар) 

Синише из Горње Трнаве који је преминуо 28.09.1971. године, у предмету 

експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 7148/2 у површини од 20 м², 

уписана у ЛН бр. 253 КО Трнава, ради ургентног одржавања и отклањања 

оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац 

(Церовац) ради изградње наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви 

Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-185/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 



(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 

Из извода из листа непокретности ЛН бр. 253 КО Трнава утврђена су лица 

сувласници катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Живојиновић 

(Светозар) Љубивоје из Горње Трнаве са уделом 1/4, Живојиновић (Милутин) Драгослав из 

Горње Трнаве са уделом 2/4 и Живојиновић (Светозар) Синиша из Горње Трнаве са уделом 

1/4. 

Даље је утврђено да су катастарски власници Живојиновић Драгослав и 

Живојиновић Синиша преминули. Након увида у евиденцију која се води за умрла лица 

није било могуће утврдити да је Живојиновић Љубивоје преминуо како је наглашено на 

враћеној пошти (позиву за усмену расправу) од стране надлежног лица ПТТ, који је на 

враћеној пошти истакао да је Радовановић Миодраг по сопственом сазнању преминуо.- 

Како овај орган није у могућности да утврди ко су све њихови наследници, ни њихове 

тачне адресе, односно боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора 

хитно спровести, то је у овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-189/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-189/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Златичанин Радојке из 

Вршца  ЈМБГ 1811912875018 која је преминула дана 19.10.1994. године, у 

предмету експропријације непокретности – кат. парцеле бр. 6691/12 у површини од 

779 м² и КП бр. 6691/9 у површини од 618 м2, обе уписане у ЛН бр. 254 КО Трнава, 

ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 

25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице, а за 

потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. Краља Александра бр. 

282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-189/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 

ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 



Из извода из листа непокретности ЛН бр. 254 КО Трнава утврђено је лице власник 

катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Златичанин Радојка из Вршца. 

Даље је утврђено да је катастарски власник преминуо. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све његови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 



Република Србија 

Општина Топола 

Општинска управа општине Топола 

Одељење за комуналне делатности,  

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне 

и послове евиденције и управљања имовином 

број: 46-191/2020-02 

дана: 14.01.2021. год. 

 

 Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, 

грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове  евиденције и управљања 

имовином, решавајући по предлогу број: 46-191/2020-02 од 24.09.2020. године за 

експропријацију земљишта у циљу ургентног одржавања и отклањања оштећења на 

државном путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, поднетог од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, на основу члана 48. став 1. и члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), по 

спроведеном поступку доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник наследницима Аћимовић Зорке из Котража 

која је преминула 02.10.1993. године, Ђорђевић (Милија) Драгише из Жабара који 

је преминуо 31.05.2006. године, Ђорђевић (Милија) Мијаила из Жабара који је 

преминуо 22.02.1989. године, Манојловић Даринке из Божурње  која је преминула 

09.03.1953. године, Павловић Данице из Горње Трнаве која је преминула 

02.12.1988. године и Крљић Савки из Горње Трнаве, у предмету експропријације 

непокретности – кат. парцеле бр. 7141/2 у површини од 1089 м², уписана у ЛН бр. 

1681 КО Трнава, ради ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном 

путу IБ реда број 25 Топола (Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње 

наведене деонице, а за потребе Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд, Бул. 

Краља Александра бр. 282, као корисника експропријације. 

 

2. За привременог заступника поставља се Милованчевић Милица адвокат из Тополе,  

са адвокатском канцеларијом у Булевару краља Александра бр. 32 у Тополи, број 

адвокатске легитимације Адвокатске коморе Крагујевца: 439, која ће обављати 

дужност заступника до окончања овог поступка или појављивања наследника или 

пуномоћника. 

 

3. Трошкове који буду настали у поступку за заступање сносиће корисник 

експропријације ЈП “Путеви Србије” Београд. 

 

4. Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе општине Топола и на 

сајту Општине Топола. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће “Путеви Србије” из Београда, Бул. Краља Александра бр. 282, 

поднело је овом одељењу  предлог број: 46-191/2020-02 од 24.09.2020. године, за 

експропријацију непокретности описане у тачки 1. диспозитива овог решења, а ради 



ургентног одржавања и отклањања оштећења на државном путу IБ реда број 25 Топола 

(Наталинци)-Крагујевац (Церовац) ради изградње наведене деонице. Уз предлог је 

достављена документација потребна за одлучивање. 

Из извода из листа непокретности ЛН бр. 1681 КО Трнава утврђена су лица 

сувласници катастарске парцеле која је предмет експропријације и то Аћимовић Зорка из 

Котража са уделом 4/12, Ђорђевић (Милија) Драгиша из Жабара са уделом 1/12, Ђорђевић 

(Милија) Мијаило из Жабара са уделом 1/12, Крљић Савка из Горње Трнаве са уделом 

4/12, Манојловић Даринка из Божурње са уделом 1/12 и Павловић Даница из Горње Трнаве 

са уделом 1/12. 

Даље је утврђено да су катастарски власници преминули. Како овај орган није у 

могућности да утврди ко су све њихови наследници, ни њихове тачне адресе, односно 

боравиште или пребивалиште, а поступак експропријације се мора хитно спровести, то је у 

овој управној ствари постављен привремени заступник. 

 Чланом 48. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је, поред 

осталог, да орган решењем поставља странци привременог заступника ако радњу треба 

предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема 

пуномоћника, све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. 

 Ставом 7. истог члана прописано је да привремени заступник учествује само у 

поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не 

престану разлози због којих је постављен. 

Одредбама члана 136. Закона о општем управном поступку, прописано је да 

решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно руководилац органа. 

 Обзиром на напред утврђено чињенично стање, као и чињеницу да се ради о 

поступку експропријације који се води у јавном интересу и који је потребно хитно 

спровести, то је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству финансија Републике Србије, преко првостепеног органа. Жалба се таксира 

са 480,00 динара на име Републичке административне таксе. 

 

Решење доставити: 

-Милици Миловачевић, адвокату из Тополе 

-ЈП „Путеви Србије“ Београд 

-Примерак у списима предмета за архиву 

 

 

        Сарадник за имовинско-правне и комунално- 

                           стамбене послове                                                 Руководилац одељења 

                         Виолета Говедарица                                          Ивана Блажић Шевић, д.и.а. 
 

 


