Број: 463-278/2017-6
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 Стефановић Дејан, радник Градске општине Земун за привременог
заступника Миливоју Костатиновићу из Батајнице,улица Шангајска бр.10, у поступку
административног преноса земљишта и то катастарске парцеле број 4186/6 у површини 106 м2,
уписана у Лист непокретности број 8466 К.О.Батајница као државна својина с Републике
Србије, право коришћења Миливоја Костатиновића обимом удела 1/1, 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 БеоградСуботица-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 Миливоја Констатиновића у овом
поступку, до појаве странаке, односно њеног заступника, пономоћника или наследника.
Образложење
Поступајући по предлогу 25/2017-50-374-Б од 10.08.2017 Акционарског друштвa за
управљање јавном железничком инфраструктуром " Инфраструктура Железнице Србије "
Београд, Ул.Немањина бр.6, поднетом дана 03.11.2017. године, Одељењу за имовинско правне
и стамбене послове градске општине Земун, покренут је поступак административног преноса
земљишта и то катастарске парцеле број 4186/6 у површини 106 м2, уписана у Лист
непокретности број 8466 К.О.Батајница као државна својина с Републике Србије, право
коришћења Миливоја Костатиновића у уделу 1/1 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).
Овај орган није могао уредно позвати наведено на усмену јавну расправу ради изјашњења
о поднетом предлогу, јер је поштар-оператор (достављач) дана 27.02.2018 године, збележио да
је достава покушана, те да је прималац непознат на датој адреси. Накнадно је дана
23.03.2018.године, пред овај орган приступиио син Миливоја Костатиновића, Марко
Костатиновић и дао изјаву да је његов отац преминуо, те да је у току оставинска расправа.
Имајући у виду да је поступак административног преноса земљишта ради привођења истог
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намени хитан, потребно је предузети непходне радње у вођењу поступка, у складу са чланом
48.Закона о општем управном поступку, Миливоју Костатиновићу постављен је привремени
заступник.
На основу напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Решење доставити: привременом заступнику, Дејану Стефановићу А.Д" Инфраструктура
Железнице Србије" " Београд, Ул.Немањина бр.6, у интерну евиденцију Одељења ,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 25.04.2018. године под бројем 463-278/2017-6.
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