На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС",
број 72/11, 88/13 и 105/14), а у вези са члановима 26. став 1. тачка 41. и члана 58.
став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13
– пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 2. септембра 2016.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
Члан 1.

Даје се на коришћење Градској управи града Краљева део објекта који је јавна
својина града Краљева, који се налази у Улици Цара Душана број 10, на кат. парцели
број 601/1 КО Краљево, који се састоји: од улаза, санитарног чвора и четири
канцеларије укупне површине 62,24 м2 и подрума површине 17,85 м2, ради
организовања омладинског клуба.

Члан 2.

Начелник Градске управе града Краљева ће својом одлуком ближе уредити
начин коришћења овог простора.
Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу града Краљева“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Града Краљево је сувласник објекта који се налази у Улици Цара Душана број
10, на кат. парцели број 601/1 КО Краљево, и то дела објекта који држи, а који се
састоји од улаза, санитарног чвора, четири просторије, укупне површине 62,24 м2 и
подрума који је површине 17,85 м2.
Напред наведени простор се даје ради организовања омладинског клуба који
ће се бавити материјалном и техничком подршком у реализацији активности и
иницијатива омладиннских организација која ће промиовисати рад са младима и у
којој ће се обављати друге активности чији је је циљ активно укључивање младих у
друштвене токове, њихово информисање и сл.
Овлашћење за доношење овога решења дато је у члану 27. став 10. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) у коме се наводи
да о прибављању ствари и располагањем стварима у својини јединице локалне
самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне
самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.
Статутом града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13 – пречишћен
текст), у члану 26. став 10. тачка 41, у коме се одређују надлежности Скупштине

града Краљева, наводи се да Скупштина града Краљева одлучује о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини града, у складу са
законом.
Чланом 22. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Службени лист
града Краљева“, број 9/14) одређује се да је начелник Градске управе надлежан да
одређује распоред и начин коришћења простора који служи за обављање послова
Градске управе, а у чијем саставу је организована канцеларија за младе којој
припада омладински клуб.
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