
На основу члана 18. став 6, члана 20. став 1, члана 26. став 1. и члана 27. 
став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13,105/14, 
104/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), у вези са чланом 26. став 1. тачка 19. и 
чланом 58. став 1. тачка 16. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 5. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. 
године,  донела је 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЦЕНТРУ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА ГРАДА КРАЉЕВА 
ИЗ КРАЉЕВА 

 
Члан 1. 

 

  Даје се на коришћење Центру локалних услуга града Краљева из Краљева 
непокретност која је јавна својина града Краљева ради обављања делатности и то: 
             стан број 2, корисне површине 41м2, на адреси Улица Зелена Гора 37А,  на 
првом спрату зграде означене бројем 2, на катастарској парцели број 3332/1 КО 
Краљево, уписан у листу непокретности број 8764. 
       

Члан 2. 
 

 Центар локалних услуга града Краљева из Краљева има права да 
непокретност ближе описану у члану 1. ове одлуке  користи у складу са природом и 
наменом ствари, да њоме управља у складу са законом. 
 
                                                                 Члан 3. 
 

           Право коришћења се преноси са правом управљања. Управљање обухвата 
одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других 
обавеза у вези са предметном непокретности. 
 
      Члан 4.  
 

  Градоначелник града Краљева ће у име града Краљева закључити уговор са 
Центром локалних услуга града Краљева из Краљева у року од 30 (тридесет) дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке, којим ће се ближе уредити права и обавезе 
поводом давања на коришћење и на основу кога ће се Центар локалних услуга 
града Краљева из Краљева уписати као корисник непокретности ближе описане у 
члану 1. ове  одлуке.  
 

 Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“.             
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