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    З а ј е ч а р 
 
 Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе 
града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права 
трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката 
Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, по предлогу „ГАСТРАНС” д.o.o. 
Нови Сад, Народног фронта 12, IV/03 бр. 465-6/2019 од 22.03.2019. године, на основу члана 48. 
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), доноси 
 
 
               Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I - Поставља се Милић Зорана Миљан, дипл.правник из Зајечара, улица Ивана 
Мажуранића 9, за привременог заступника доле наведеним лицима из ове тачке Решења, ради 
заштите њихових права и интереса у поступку непотпуне експропријације непокретности 
установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и 
одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, по предлогу 
„ГАСТРАНС” д.o.o. Нови Сад, Народног фронта 12, у предмету IV/03 бр. 465-6/2019 од 
22.03.2019. године и то: 
 
 Непознатим наследницима, односно правним следбеницима преминулих лица: 
 - Живковић Јована Љубомира, бив. из Грљана, ул. Владимира Назора бр. 2 и 
 - Витановић Андре Боривоја, бив. из Грљана, ул. Загребачка бр. 26. 
 
 Лицима непознатог пребивалишта, односно боравишта: 
 -  Радосављевић Трифуна Ружици из Грљана, ул. Гаврила Принципа бр. 2, 
 -  Чапшановић Миливоју из Грљана, ул. Светозара Марковића бр. 2, 
 -  Станојевић Александра Даринки из Грљана, ул. Маршала Тита бр. 50 
 -  Стојановић Саши из Умке, ул. Штимљанска бр. 2, 
 -  Стојковић Николе Јовану из Грљана, ул.7. Септембра бр. 5 и 
 -  Костић -Танчић Јовановић Владимира Милици из Београда, ул. Македонска бр. 26. 
 
 II -  Постављени привремени заступник ће, са разлога спровођења неопходних радњи у 
предметном поступку које не трпе одлагање, заступати лица из претходне тачке овог Решења 
док се иста, односно њихов пуномоћник не појави пред овим Одељењем. 
 III - Позива се привремени заступника да се прими заступања и да врши исто савесно и 
по Закону. 
 IV - Ово Решење објавити на огласној табли Градске управе града Зајечара и на 
званичној веб-страници града Зајечара. 
 
 
          О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Пред Одељењем за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске 
управе града Зајечара покренут је поступак непотпуне експропријације непокретности 



установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и 
одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске , по предлогу 
„ГАСТРАНС” д.o.o. Нови Сад, Народног фронта 12, IV/03 бр. 465-6/2019 од 22.03.2019. године. 
 У току  поступка, увидом у забележбе на доставницама по упућеним позивима за 
изјашњење о Предлогу „ГАСТРАНС” д.o.o. Нови Сад, као и Извештај Одељења за опште, 
управне и нормативно-правне послове Градске управе града Зајечара IV/01 бр. 208-сл./2019 од 
29.03.2019. године, утврђено је следеће: 
 - Живковић Јована Љубомир из Грљана, ул. Владимира Назора бр. 2 и Витановић Андре 
Боривоје из Грљана, ул. Загребачка бр. 26, су преминули, а да овом Одељењу нису познати 
њихови наследници, односно правни следбеници; 
 - Радосављевић Трифуна Ружици из Грљана, ул. Гаврила Принципа бр. 2, Чапшановић 
Миливоју из Грљана, ул. Светозара Марковића бр. 2, Станојевић Александра Даринки из 
Грљана, ул. Маршала Тита бр. 50, Стојановић Саши из Умке, ул. Штимљанска бр. 2, Стојковић 
Николе Јовану из Грљана, ул.7. Септембра бр. 5 и Костић-Танчић Јовановић Владимира 
Милици из Београда, ул. Македонска бр. 26, није могла бити извршена уредна достава, обзиром 
да није утврђен повраћај доставница овом Одељењу, као ни враћање предметних поштанских 
пошиљки које садрже Предлог напред наведеног Предлагача. 
 У вези напред наведеног, а обзиром да се, у смислу одредаба члана 6. Закона о 
утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања 
документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница 
Мађарске, према којима је поступак експропријације који се води у складу са овим Законом 
хитан, ово Одељење је, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку, одлучило као 
у диспозитиву овог Решења. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба 
Министарству финансија Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од дана пријема  
истог, а преко овог Одељења. Жалба се предаје у два истоветна примерка, без таксe, на основу 
чл. 68. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“, бр. 16/01 - Одлука 
СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 20/09, 55/13 – Одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење). 
 
 
 
         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
                       Срђан Голубовић, дипл.правник     
 
 


