
 На основу члана 63. став 1. тачка 20. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19) и  члана 5. став 1. 
тачка 1. Одлуке о начину и поступку конституисања службености пролаза на 
грађевинском земљишту које је јавна својина града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број  32/14 и 30/16), 
  

           ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Четрдесет седмој (ванредној) 
седници одржаној 22. септембра 2021. године, донело је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд, огранку Електродис-
трибуција  у Краљеву, ул. Димитрија Туцовића 5 Краљево, за установљење права 
службености пролаза на катастарским парцелама 262 и 1505/4, обе  КО Краљево, 
које су јавна својина града Краљева, за изградњу и постављање трасе ДВ–НН 
кабловски вод за прикључење стамбеног објекта у Југ Богдановој улици  91-93 на 
катастарским парцелама 262 и 1505/4 обе КО Краљево, трасе укупне дужине 40.54м. 
 

II 
 

             Конституисање службености пролаза Предузећу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о 
Београд, огранку Електродистрибуција у Краљеву, из разлога за изградњу и 
постављање трасе кабловског дела далековода ДВ–НН кабловски вод за 
прикључење стамбеног објекта у Југ Богдановој улици  91-93 на кп. број 262  и 
1505/4,  које су јавна својина града Краљева, које се налазе у I (првој) пореској зони, 
врши се са накнадом у износу од 81,00 еура. 
 

III 
 

  Међусобни односи између града Краљевa, с једне стране, и „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о Београд, огранка Електродистрибуција у Краљеву, са друге 
стране, ближе ће се уредити уговором. 
 

IV 
 

 Обавезује се „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд, огранак Електродистрибуција 
Краљево, да пре почетка извођења грађевинских радова прибави сва релевантна 
одобрења која ће бити издата од надлежних органа, сходно позитивним законским 
прописима, а по завршетку радова земљиште врати у првобитно стање. 
 

V 
 

 Уговор из става III овог решења закључиће градоначелник града Краљева. 
 

VI 
 

 Ово решење доставити: подносиоцу захтева, Градском правобранилаштву 
града Краљева и Одељењу за управљање имовином Градске управе града 
Краљева. 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

            „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд, огранак Електродистрибуција Краљево, ул. 
Димитрија Туцовића 5 Краљево, поднело је захтев за установљење права службености 
пролаза трасе кабловског далековода ДВ –НН кабловски вод за прикључење стамбеног 
објекта у Југ Богдановој улици  91-93 на кп. 262 и 1505/4  обе КО Краљево, трасе укупне 
дужине 40.54м. 



   Агенција „GEOSYSTEM D.O.O“, овлашћена решењем Одељења Инт: 193/2021-
05 од 29.07.2021.године, у достављеном налазу и мишљењу од 10.09.2021.године, 
одредила је тачну дужину трасе за полагање кабловског далековода ДВ–НН кабловски 
вод за прикључење стамбеног објекта у Југ Богдановој улици  91-93 на кп. број 262 и 
1505/4 КО Краљево, трасе укупне дужине 40.54м,  која износи 81,00 eура и иста  се 
налази у I (првој) пореској зони. 
              Како се иста  налази у I пореској зони накнада за конституисање службености 
пролаза се исплаћује у износу од 2,00 eура. 
            Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ актом број 
2281-1/21 од 20.07.2201. године доставило је сабраћајно-техничке услове.  
   Правни основ за доношење овог решења дат је у члану 4. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист града Краљева“, број 11/15 и 31/19) у ком се 
наводе надлежности Градског већа. 
   Сходно члану 5. став 1 тачка 1. Одлуке о начину и поступку конституисања 
службености пролаза на грађевинском земљишту које је својина града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 32/14 и 30/16) примењена је накнада за 
конституисање службености пролаза, у износу од 81,00 eура, јер се предметне 
катастарске парцеле налазе у I пореској зони. 
    Међусобни односи између града Краљева, с једне стране и „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о Београд, огранка Електродистрибуција у Краљеву, ул. Димитрија Туцовића 5 
Краљево, с друге стране, ближе ће се уредити уговором. 
 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-295/2021-I; Дана: 22. 09. 2021. године  

  
 

                                                     Председник Градског већа 

                                                                         градоначелник града Краљева 

                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


