
Република Србија 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове  
IV/03 број 465-3/2019-2 
11.06.2019. године 
    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. 465-1/2019 од 22.03.2019. године, на основу чл. 48. и  
чл. 139. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 – 
аутентично тумачење), доноси 
 

ДОПУНСКО  РЕШЕЊЕ 
 
 I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-3/2019-1 од 05.04.2019. године, о постављању 
Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за 
привременог заступника лицима непознатим наследницима, одосно правим следбеницима 
преминулих лица, као и лицима непознатог пребивалишта, одосно боравишта, 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, заведеном под бројем IV/03 бр. 465-1/2019 
од 22.03.2019. године, допуњује се: 
 
 - у тач. I став 3. диспозитива (лицима којима  није могла бити извршена уредна 
достава Решења, с обзиром да није утврђен повраћај доставница о уручењу истог овом 
Одељењу - лицима непознатог пребивалишта, односно боравишта), тако што се после 
алинеје 29, додаје алинеја 30 и то: 
 
 „- МЛАДЕНОВИЋ (ЖИВКО) БОЈАНА, ГРЛИШТЕ“, с обзиром да именованој није могла 
бити извршена уредна достава Решења донетог у поступку непотпуне експропријације, 
односно није утврђен повраћај доставнице о уручењу истог овом Одељењу, а предметна 
поштанска пошиљка је враћена као неуручена, са напоменом да је именована непозната на 
датој адреси у Грлишту.  
 
 II  - 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. 465-3/2019 од 22.03.2019. године. 
 У току  поступка, Решењем овог Одељења IV/03 бр. 465-3/2019-1 од 05.04.2019. године, 
постављен је Милић Зорана Миљан, дипл. правник из Зајечара, за привременог заступника 
непознатим наследницима, одосно правим следбеницима преминулих лица, као лицима 
непознатог пребивалишта, одосно боравишта, ради заштите њихових права и интереса у овом 
поступку. 



 Приликом доставе Решења овог Одељења у поступку непотпуне експропријације IV/03 
бр. 465-3/2019 од 08. априла 2019. године утврђено је да није могла бити извршена уредна 
достава Решења у овом поступку, односно није утврђен повраћај доставница о уручењу истог 
Младеновић Живка Бојани из Грлишта, а предметна поштанска пошиљка  је враћена као 
неуручена, са напоменом да је именована непозната на датој адреси у Грлишту.  
 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. и члана 139. став 2. 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). 
 
 Решење доставити: 
 
- привременом заступнику, Милић Зорана Миљану из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 
- архиви Градске управе. 
 
 
        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
                       Срђан Голубовић, дипл.правник 
 


