
 
Број:465-15/21-XXIV-02 

  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА - СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ИМОВИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
поступајући по Предлогу АД „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша бр. 
11, на основу члана 18. Одлуке о организацији градске управе Града Крагујевца 
(''Службени лист Града Крагујевца'', бр. 20/19) и одредбе члана  192. и 196.  Закона 
о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично 
тумачење) секретар Секретаријата за имовину по Овлашћењу начелника Градске 
управе за развој број 035-138/20-XXIV од 03. фебруара 2020. године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е   О   И З В Р Ш Е Њ У 

   
             I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Решење Градске управе за имовину града 
Крагујевца-Одељење за имовину и имовинско-правне послове број 465-226/18-XVI 
од 06.02.2018. године којим је извршена непотпуна експропријација и 
успостављено право службености пролаза проводника далековода ДВ 400 кV, ТC 
Крагујевац 2-ТC Краљево 3 преко кп.бр. 1190/4 КО Рогојевац постало извршно 
дана 08.02.2018. године. 

II  ОДРЕЂУЈЕ СЕ извршење правноснажног и извршног Решења Градске 
управе за имовину града Крагујевца-Одељење за имовину и имовинско-правне 
послове број465-226/18-XVI од 06.02.2018. године, непосредном принудом одмах 
по пријему овог решења и то сваког радног дана у периоду од 7:00 до 20:00 часова. 
            III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Биљана Катушић, привремени заступник потенцијалних 
наследника сада пок. Мирковић Драгића из Рогојевца да непокретност означену у 

ставу један диспозитива преда у државину кориснику експропријације АД 
„Електромрежа Србије“ Београд као правном следбенику корисника 
експропријације ЈП „Електромрежа Србије“ и да дозволи извођење радова на 
постављању проводника и изградњи далековода  ДВ 400 кV, ТC Крагујевац 2-ТC 
Краљево 3. 
            IV Извршење ће се спровести увођењем Акционарског друштва  
„Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша бр. 11, као правног следбеника  
корисника експропријације ЈП„Електромрежа Србије“ у посед кп.бр. 1190/4 КО 
Рогојевац. 
             V  Извршење спроводи Градска управа за развој града Крагујевца-
Секретаријат за имовину као доносилац првостепеног Решења. 
             VI Трошкови извршења падају на терет извршеника, о којима ће се 
одлучити посебним Решењем. 
             VII  Жалба  не одлаже извршење Решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 АД „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша бр. 11 , као правни 
следбеник корисника експропријације ЈП„Електромрежа Србије“ Београд поднело 
је дана 05.03.2021. године овој Управи Предлог за доношење Решења о извршењу 
правноснажног и извршног Решења Градске управе за имовину града Крагујевца-
Одељење за имовину и имовинско-правне послове број 465-226/18-XVI од 
06.02.2018. године, са разлога што је протекао рок за добровољно извршење 
решења и несметаног извођења радова на изградњи далековода у складу са 
чланом 192. и 196.  Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 
18/16 и 95/18-аутентично тумачење). 

  Предлог је основан.   
 Увидом у списе предмета  ова Управа је утврдила да је Решење Градске управе 
за имовину града Крагујевца-Одељење за имовину и имовинско-правне послове 
број 465-226/18-XVI од 06.02.2018. године постало извршно дана 08.02.2018. 
године којима је извршена непотпуна експропријација и установљено право 
службености пролаза проводника далековода ДВ 400 кV ТС Крагујевац 2 - ТС 



 2 
Краљево 3 преко кп.бр. 1190/4 КО Рогојевац уписане у Лист непокретности 
број 17 КО Рогојевац у површини од 00.37.98 ха као њива 7. класе, пољопривредно 
земљиште као приватна својина Мирковић Драгића из Рогојевца у корист АД 
''Електромрежа Србије'' из Београда као корисника непотпуне експропријације у 
циљу изградње далековода ДВ 400 кV ТС Крагујевац 2 - ТС Краљево 3. Према 
Елаборату за сечу шуме 1.0. DV. EXP. 2290 – ŠUMA – Општина Крагујевац 
израђеног  од стране ''Електроисток'' - пројектни биро д.о.о из Београда и 
графичког приказа положаја проводника, коридор далековода прелази дуж кп.бр. 
1190/4 КО Рогојевац у правцу (североисток-југозапад) јужним делом парцеле у  
дужини од 13,1 метара, у свему према ситуацији из Копије катастарских планова 
дуж трасе далековода са уцртаним коридором за сечу шуме који је саставни део 
Елабората за сечу шуме 1.0. DV. EXP. 2290 – ŠUMA – Општина Крагујевац. Према 
наведеном Елаборату за сечу шуме на предметној кп.бр. 1190/4 КО Рогојевац, 
површина за сечу шуме је 39 м2. 
           Узимајући у обзир напред наведено,  а сагласно члану 192, 194. и 196.  Закона 
о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16 и 95/18-аутентично 
тумачење),  ова Управа је  донела Решење о извршењу као у диспозитиву.  

У поступку  извршења жалба је допуштена само на време , место и начин 
извршења. 
              ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба 
Министарству финансија Републике Србије - Сектор за имовинско – правне 
послове у Београду, у року од 8 дана од дана пријема Решења, преко ове Управе, 
без таксе. Жалба на Решење о извршењу не одлаже извршење. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ- 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 Број: 465-15/21 -XXIV-02 од 05.03.2021. године 

 
   
Службено лице 
Сузана Миловановић 
 
 
 
 Начелник Одељења                                                                   СЕКРЕТАР                               
     Марија Јекић                                                                    Гордана Јелесијевић 
 
 
 
 
Д-на:                                                                             
    - Биљани Катушић, Крагујевац   
  Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима 
  Секретаријат за месну самоуправу и општу управу 
  Служба правне помоћи                                               
- АД „Електромрежа Србије“ Београд, 
   Кнеза Милоша бр. 11 
- На огласну таблу Градске  управе 
  за развој Града Крагујевца    
- објавити на веб презентацији  Града                                
- А р х и в и   

 


