
 
           На основу члана  27. став 1. и члана 56. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), а у вези са чланом 26. 
став 1. тачка 19. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- 
пречишћен текст),  
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 23. јула 2019.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Предлаже се Влади Републике Србије да донесе закључак којим се даје на   
привремено коришћење Граду Краљеву за потребе Историјског архива града Краљева 
објекат број 1. означен као стамбено-пословна зграда, изграђен пре прописа о изградњи 
објеката, укупне површине 319 м2; објекат број 3, означен као помоћна зграда, укупне 
површине 42м2, изграђен без дозволе; објекат број 4, означен као помоћна зграда, укупне 
површине 118м2, изграђен без дозволе;  објекат број 5, означен као помоћна зграда, укупне 
површине 81м2, изграђен без дозволе; објекат број 6, означен као помоћна зграда, укупне 
површине 37м2, изграђен без дозволе, све на катастарској парцели број 946 КО Краљево, 
која је укупне површине 2088м2, у власништву Републике Србије са правом коришћења 
Министарства одбране Републике Србије. 

Начин коришћења, управљања и одржавања непокретности означене у ставу 1. овог 
решења прописаће министар надлежан за послове одбране. 

 

II 
 

           Непокретности ближе описане у ставу 1. овог решења дају се на привремено 
коришћење без накнаде на период од 3 године, за потребе Историјског архива града 
Краљева, све трошкове одржавања електро и водоводне инсталације, поправке и накнаду 
причињене штете сносиће град Краљево, и све комплетне енергетске и комуналне трошкове 
у периоду коришћења простора почев од дана уласка у посед. 
 

III 
 

            Доношењем овог закључка Владе Републике Србије не мења се својинско-правни 
статус војног комплекса корисник предметне војне непокретности је Министарство одбране 
Републике Србије. 
 Уговор о коришћењу непокретности из става 1. овог решења са Републиком Србијом 
закључиће у име града Краљева Градоначелник града Краљева.           

 

IV 
 

 Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине града 
Краљева број 011-316/18-I од 24. септембра 2018. године. 
 

       V   
 

          Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити Републичкој дирекцији 
за имовину Републике Србије, Министарству одбране Републике Србије и Јавном 
правобранилаштву града Краљева. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
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                                                                                            Скупштине града Краљева 
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