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17. август 2017. године

Бесплатан примерак

На основу члана 45. ст.1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и
31/01 и „Сл. Гласник РС“, број 30/10), у поступку покренутом предлогом Правобранилаштва општине
Алексинац Р бр.4/2017 од 23.05.2017. године, за експропријацију, односно административни пренос
непокретности у циљу изградње 2. фазе саобраћајнице у улици Д. Петровића Ђиде у Алексинцу, Одељење за
финансије, Одсек за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац, доноси
ЗАКЉУЧАК
У поступку по предлогу Правобранилаштва општине Алексинац Р бр.4/2017 од 23.05.2017. године,
за експропријацију, односно административни пренос непокретности- дела кп.бр. 2815/8 КО Алексинац ван
вароши, у циљу изградње 2. фазе саобраћајнице у улици Драгише Петровића Ђиде у Алексинцу, за
привременог заступника странке Горана (Пауна) Ђорђевића из Алексинца ул. Момчила Поповића бб,
сукорисника на наведеној непокретности са уделом од 699/2393, поставља се адвокат Виолета Стојановић из
Алексинца, ул.Мајора Тепића 10/4.
Привремени заступник ће заступати странку у овом поступку све док се она сама или пуномоћник
не појаве у поступку.
Жалба не одлаже извршење закључка.
Образложење
Правобранилаштво општине Алексинац је пред Одсеком за имовинско правне послове Одељења за финансије
Општинске управе Алексинац предлогом Р 4/2017 од 23.05.2017. године покренуло поступак експропријације, односно
административног преноса непокретности-дела кп.бр. 2815/8, КО Алексинац ван варош, на којој је уписано право
коришћења Горана Ђорђевића из Алексинца са уделом 699/2393. Странци је два пута упућен позив и обавештење на
адресу Момчила Поповића бб, наведену као адреса пребивалишта у предлогу Правобранилаштва, али исти није
достављен већ је према извештају поште странка одсељена; извршена је провера преко органа унутрашњих послова и
према извештају МУП, ПУ Ниш, Полицијске станице Алексинац 03/28/6 бр.205/2778 од 21.07.2017. године утврђено је
да је именовани пријављен на наведеној адреси; у разговору са Дејаном Ђорђевићем братом именоване странке
службено лице је дошло до сазнања да се странка налази на раду у иностранству, на непознатој адреси, те да нема
контакт са братом. Како је странка одсутна и нема пуномоћника, а за потребе вођења поступка неопходно је предузети
радње уз учешће странке, орган који води поступак поставио је странци привременог заступника који ће предузимати
радње у поступку , док се у постуку не појави сама странка или не постави пуномоћника, а закључак ће бити објављен у
складу са чл.45.ст.1.ЗУП-а. На основу напред изнетог одлучено је као у диспозитиву закључка.
РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ, ПОД III/02 БРОЈ 465-9/2017 ДАНА 14.08.2017. ГОДИНЕ.
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ,
Драгана Јовановић, с.р.
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс:
018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац.

