Број: 463-259/2017-6
Управа Градске општине Земун – Одељење за имовинско правне и стамбене послове, у
поступку административног преноса земљишта, покренутом по предлогу Акционарског
друштвa за управљање јавном железничком инфраструктуром " Инфраструктура Железнице
Србије " Београд, Ул.Немањина бр.6, поступајући по службеној дужности, а на основу чл. 48.
Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
ПОСТАВЉА СЕ Дејан Стефановић, радник Градске општине Земун за привременог
заступника Дошен Ковиљки и Дошен Савки у поступку административног преноса земљишта и
то катастарске парцеле број: 1196/1 површине 4966 м2, уписана у Лист непокретности број
3157 К.О. Батајница као државна својинс Републике Србије, сукорисника Дошен Ковиљке из
Батајнице са обимом удела 2/6, Дошен Савке из Батајнице, са обимом удела 2/6, Дошен
Слободана из Нове Пазове, ул.Црногорска бр.31, са обимо удела 1/6 и Дошен Јелисавете из
Нове Пазове, ул.Црногорска бр.31, са обимом удела 1/6, ради изградње, реконструкције и
модернизације двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница Мађарске,
деоница: Београд Центар-Стара Пазова Нови Сад сагласно Просторном плану подручја посебне
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-државна граница
(Келебија) (" Службени гласник РС" број 32/17), а за који пренос јавни интерес је утврђен
Решењем Владе Србије 05 бр. 465-4267/2017 од 11.05.2017. године («Сл. гласник РС», бр.
46/17).
Привремени заступник Дејан Стефановић заступаће Дошем Ковиљку и Дошен Савку у
овом поступку, до појаве странака, односно њихових заступника, пономоћника или наследника.
Образложење
По предлогу Акционарског друштвa за управљање јавном железничком
инфраструктуром " Инфраструктура Железнице Србије " Београд, Ул.Немањина бр.6, од
22.08.2017. године, Одељење за имовинско правне и стамбене послове градске општине Земун,
покренуло је поступак административног преноса земљишта и то катастарске парцеле број:
1196/1 у површини 4966 м2, уписана у Лист непокретности број 3157 К.О. Батајница као
државна својинс Републике Србије, сукорисника Дошен Ковиљке из Батајнице са обимом удела
2/6, Дошен Савке из Батајнице, са обимом удела 2/6, Дошен Слободана из Нове Пазове,
ул.Црногорска бр.31, са обимо удела 1/6 и Дошен Јелисавете из Нове Пазове, ул.Црногорска
бр.31, са обимом удела 1/6, ради изградње, реконструкције и модернизације двоколосечне
пруге Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница Мађарске, деоница: Београд Центар-Стара
Пазова Нови Сад сагласно Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног
коридора железничке пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија) (" Службени
гласник РС" број 32/17), а за који пренос јавни интерес јеутврђен Решењем Владе Србије 05 бр.
465-4267/2017 од 11.05.2017. године («Сл. гласник РС», бр. 46/17).
Како Дошен Ковиљка и Савка нису приступиле по позиву на расправу заказану за
30.10.2017.године, са назнаком поштара на доставници да су непознати на означеној адреси,
те како њихово пребивалиште, односно боравиште није познато, а како је поступак

2
административног преноса земљишта ради привођења истог планираној намени хитан, те је
потребно предузети неопходне радње у вођењу овог поступка, у складу са чл. 48 Закона о
општем управном поступку, Дошен Ковиљки и Дошен Савки, одређен је привремени
заступник, коме ће се предати решење о административном преносу.
На основу напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Решење доставити: привременом заступнику, А.Д" Инфраструктура Железнице Србије"
" Београд, Ул.Немањина бр.6, у списе предмета и исти објавити на веб презентацији и огласној
табли Градске општине Земун.
Решено у Управи ГО Земун – Одељење за имовинско правне и стамбене послове
дана 09.07.2018. године под бројем 463-259/2017-6.
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