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На основу члана 6. став 1. и 12. став 7. у вези члана 1. став 10. Закона о посебним поступцима
ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од
посебног значаја за Републику Србију (,,Службени гласник РС”, број 9/2020)-у даљем тексту
Закон, и члана 48. Закона о општем управном поступку (,,,Службени гласник РС“ бр. 18/2016,
95/2018-Аутентично тумачење), руководилац одељења, Предраг Станић, дипл. правник, по
овлашћењу начелника општинске управе број: 031-38/2018-IV/09 од 14.јуна 2018, доноси

Решење

Поставља се привремени заступник Бранимир Станковић, дипл. правник, из Неготина у
предмету потпуне експропријације непокретности у циљу проширења капацитета
терминала ,,Луке Прахово”, за потребе корисника експропријације, Републике Србије, за
локацију у К.О.: Прахово ради заступања Ђурић (Зоран) Синиша из Прахова , сувласника са
уделом од 1/2 на к.п.бр.511/5 површине од 377m2 .

Радњу које привремени заступник предузме у границама овлашћења имају правна дејства
као да их је предузела странка.

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.

Решење објавити на веб презентацији Општине Неготин www.negotin.rs и огласној табли
Општине Неготин.

Жалба против овог решења не одлаже извршење решења..

О б р а з л о ж е њ е

Република Србија, корисник експропријације, поднела је Општинској управи општине
Неготин 4.марта 2022. године предлог за експропријацију и администартивни пренос
непокретности заведен код Државног правобранилаштва, Одељења у Зајечару Р.146/21 од
24.02.2022.годинеу циљу проширења капацитета терминала ,,Луке Прахово”, за потребе
корисника експропријације, Републике Србије, за локацију у К.О.: Прахово.

Законом, члан 12. став 7., уређено је:,,Када је предмет експропријације непокретност на
којој је као власник уписно лице чије је пребивалиште, односно боравиште непознато, а које
нема пуномоћника, као и лице које је преминуло, а за које није спроведен оставински поступак,
орган који води поступак експропријације поставиће том лицу привременог заступника који има
права и обавезе утврђене законом којим се уређује општи управни поступак.”

Увидом у матичне књиге утврђено је да заступано лице преминуло.

Одлучено је као у ставу 1. диспозитива на основу Закона о општем управном поступку члан
48. и члана 12. став 7. Закона, који уређују да се привремни заступник поставља лицу које је
преминуло, а за које није спроведен оставински поступак.



У ставу 2. диспозитива овог решења одлучено је на основу члана 48. став 6. ЗУП-а:,, Радње
које привремени заступник предузме у границама овлашћења имају правна дејства као да их је
предузела странка“, а у ставу 3. овог решења на основу члана 48. став 67. ЗУП-а:,, 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.“

Одлучено је у ставу 4. диспозитива овог решења о начину објављивања овог решења на
основу члана 48. став. 2. ЗУП-а:,, Решење о постављању привременог заступника странци чије
пребивалиште или боравиште није познато, објављује се на веб презентацији и огласној табли
органа.“

На основу члана 48. став 8. ЗУП-а одлучено је у ставу 5. диспозитиива овог решења да жалба
на одлаже извршење решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Министарству
финансија Републике Србије у року од 15 дана од дана достављања решења, а жалба се предаје
непосредно или препорученом поштом Општинској управи општине Неготин, Одељењу за
општу управу, имовинсек и стамбено-комуналне послове, 19300 Неготин,Трг Стевана Мокрањца
1.

Решење доставити: привременом заступнику и архиви.

Руководилац одељења

Предраг Станић, дипл. правник
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