
На основу члана 8. став 1. алинеја 1. и члана 10. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној 

својини града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18), члана 36. и 

51. став 2. Одлуке о Градској управи града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 32/16 и 22/17),  

начелник Градске управе града Краљева, дана 3. децембра 2018. године, 

донео је  

 

П Р А В И Л Н И К  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА САЛА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА  

 

Члан 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 Овим Правилником ближе се уређују услови и начин коришћења просторија 

– сала и то: сале 1, сале 2, сале 3, свечане сале – Клуба одборника (у даљем 

тексту: сале) и хола испред сала у згради Градске управе града Краљева, Трг 

Јована Сарића 1, од стране трећих лица. 

 

Члан 2. 

 

 Сале из члана 1. овог Правилника могу се дати на коришћење без накнаде 

искључиво регистрованим правним лицима, политичким партијама, невладиним и 

међународним организацијама за одржање семинара, промоција, презентација, 

радионица, округлих столова, обука, састанака и не могу се користити за друге 

намене. 

Хол испред сале може се дати на коришћење без накнаде искључиво за 

потребе организовања изложби од стране органа, установа, организација, јавних 

служби и јавних предузећа чији је оснивач град Краљево, односно Република 

Србија.  

Сале и хол се неће давати на коришћење ради промоције у комерцијалне 

сврхе и продаје роба и услуга. 

 

Члан 3. 

 

 Заинтересовани корисник сале, односно хола подноси захтев за коришћење  

(у даљем тексту: захтев) Градској управи града Краљева најмање три дана пре 

дана коришћења. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који је саставни део овог 

Правилника. 



 Подношењем захтева корисник прихвата све услове за коришћење 

сале/хола који произилазе из овог Правилника. 

 

Члан 4. 

 

 Начелник Градске управе града Краљева одобрава коришћење сале/хола 

према редоследу подношења захтева. 

 

Члан 5. 

 

 Корисник сале/хола је дужан да, по завршетку коришћења сале/хола, исте 

врати у првобитно стање. 

 У случају оштећења било које врсте које је проузроковано коришћењем 

сале/хола, корисник сале/хола је дужан надокнадити штету. 

 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева („Службени 

лист града Краљева“, број 24/14). 

 

Члан 7. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Краљева“, а биће објављен и на званичној интернет 

презентацији града Краљева. 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА 

Број:  110-7/2018-I; Дана: 03.12.2018. године 

 

 

                                                                 Начелник Градске управе 

                                                                 Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 


