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Општинска управа Бачка Топола - Одељење за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду на основу члана 48. 

став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-

аутентично тумачење), члана 12. став 7. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију 

(„Службени гласник РС“, бр. 9/2020) , члана 15. Одлуке о Oпштинској управи („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 19/2016) и решења о овлашћењу број 1-6/2021 од 27.04.2021. год., у 

управној ствари експропријације непокретности уписане као државна својина Републике Србије, 

носиоца права коришћења Дангубић Миле (Спасоје) и Дангубић Ивес (Звонко), са заједничким уделом, 

а за потребе „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, у циљу изградње реконструкције и 

модернизације двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), 

имајући у виду да је наведени пројекат од посебног значаја за РС, донело је следећe: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ПОСТАВЉА СЕ привремени заступник противницима предлагача у поступку 

експропријације непокретности која је уписана као државна својина Републике Србије, носиоци права 

коришћења Дангубић Миле (Спасоје), ЈМБГ: 1912955170000 и Дангубић Ивес (Звонко), ЈМБГ: 

0507956175019, са заједничким уделом, због хитности поступка експропријације непокретности 

уписане у лист непокретности бр. 5764 к.о. Бачка Топола-Град, катастарска парцела бр. 6100/6, 

земљиште уз зграду-објекат, укупне површине 5048 м
2
. 

 II ОДРЕЂУЈЕ СЕ као привремени заступник адвокат Ђери Иштван, из Бачке Тополе, ул. 

Петефи бригаде бр. 14., са задатком да заступа противнике предлагача, и да у име противника 

предлагача, предузима радње и учествује у поступку експропријације за непокретности наведене у ставу 

I диспозитива овог решења, а до појаве Дангубић Милета (Спасоје) и Дангубић Ивес (Звонко), или 

појаве њиховог овлашћеног представника или пуномоћника. 

 III Решење ће бити објављено на Огласној табли Општинске управе општине Бачка Топола, као 

и на званичној web презентацији Општине Бачка Топола www.btopola.org.rs. 

 IV Жалба не одлаже извршење овог решења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У поступку експропријације корисника експропријације Република Србија, а за потребе 

„Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, у циљу изградње реконструкције и модернизације 

двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), а за коју 

експропријацију је Решењем  Владе Републике Србије 05  број 465-11920/2019 („Службени гласник РС“, 

бр. 86/2019) од 28.12.2019. године  утврђен јавни интерес, поднет је предлог за експропријацију 

непокретности, бр. 465-401/2020-I од дана 28.05.2020. године, за некретнине уписане у лист 

непокретности бр. 5764 к.о. Бачка Топола-Град, катастарска парцела бр. 6100/6, земљиште уз зграду-

објекат, укупне површине 5048 м
2
, уз који је корисник експропријације прикључио све доказе 

предвиђене Законом о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције 

инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС“, бр. 

9/2020). 

http://www.btopola.org.rs/


Поступајући орган противницима предлагача није доставио предлог за експропријацију 

предметне непокретности на изјашњење, с обзиром на то, да исти живе у иностранству на непознатој 

адреси. 

Имајући у виду, да је поступак експропријације у јавном интересу, да је као такав хитан и да 

мора да се спроведе, а радње у поступку треба предузети према странкама које су у иностранству и које 

немају пуномоћника, у складу са чланом 12. став 7. Закона о посебним поступцима ради реализације 

пројеката изградње и реконструкције инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 

Србију („Службени гласник РС“, бр. 9/2020) одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од 

уредно извршене доставе, Министарству финансија РС, Београд, ул. Кнеза Милоша бр.22., а путем 

првостепеног органа. Жалба се предајe непосредно или путем поште и ослобођена је плаћања 

административне таксе у складу са чланом 68. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ број 

53/95, „Службени лист СРЈ“ број 16/2001 – одлука СУС и „Службени гласник РС“ број 20/2009 и 

55/2013- одлука УС).  

 

Доставити: 

1. Адвокат Ђери Иштван, ул. Петефи бригаде бр. 14, Бачка Топола, 

2. „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд,  

Немањина бр. 6., Београд, 

3. Огласна табла Општинске управе општине Бачка Топола, 

4. web администратору ,                                                             

5. Архиви. 

 
Обрадио: Дудаш Саша, дипл. правник 

                                                                                                                         Начелник Одељења 

                                                                                                            Золтан Кишкарољ дипл.инж.арх 

 

 

 


