
       На основу члана 22. став 6. у вези са чланом 27. став 6. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14 ,108/16, 113/17, 95/18 и 153/21), 
чланова 6–16. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања, искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник 
РС“, број 16/18), чланa 5. став 2, члана 6. и  члана 44. став 1  Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/18) , члана 58. став 1. 
тачка 16. и  63. став 1. тачка 12.  Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Деведесет другој (ванредној) седници 
одржаној 1. септембра 2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I 
 Даје се сагласност установи Спортски центар „Ибар” Краљево, да изда у закуп    
подтрибински – сутеренски простор у делу Атлетског стадиона који се налази на кат. 
парцели број 1462 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева и састоји се од 
просторије за организацију такмичења и сале за састанке површине 132,91м2  
санитарног чвора површине 4,36м2 у првом улазу,  просторије економата површине 
27,06м2 у осмом улазу и  просторије економата површине 23,22м2 у деветом улазу. 
  

II 
 Спортски центар “Ибар” Краљево, носилац права коришћења непокретности 
која је јавна својина града Краљева, непокретности ближе описану у ставу I. oвог 
решења, ће дати у закуп спровођењем поступка непосредне погодбе. 
 

III 
Спортски центар „Ибар” Краљево је у обавези да Одељењу за управљање 

имовином Градске управе града Краљева достави податке о спроведеном поступку 
давања у закуп непокретности ближе описане у ставу I овог решења  по окончању 
поступка. 

      IV 
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити Спортском 

центру „Ибар” Краљево, Одељењу за управљање имовином  Градске управе града 
Краљева и Градском правобранилаштву града Краљева. 

 
 

Образложење 
 

Спортски центар „Ибар” Краљево је дана 26.08.2022. године доставио 
Градском већу града Краљева молбу за давање сагласности да би издали 
потрибински део на Атлетском стадиону који није обухваћен Решењем о утврђивању 
распореда и времена дневног коришћења без накнаде Атлетског стадиона у 
Краљеву број 011-209/2022-I од 17.06.2022. године. 

Установа Спортски центар „Ибар” Краљево је носилац права коришћења 
Атлетског стадиона на основу Уговора о давању на коришћење број 1698/22 од 
15.06.2022. године. 

 Правни основ  за доношење овог решења прописан је чланом 22. став 6.  у 
вези са чланом 27. став 6. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/11, 88/13, 105/14,108/16, 113/17 и 95/18), који се примењује код давања у закуп 
ствари у својини јединице локалне самоуправе, с тим што о давању сагласности 
одлучује надлежни орган јединице локалне самоуправе. 



Чланом 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
16/2018) прописано је да се непокретне ствари у јавној својини дају у закуп у 
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног 
оглашавања, а изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и  
уредбом. 

Чланом 5. став. 2 Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
ставарима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, 22/18) прописано је да носиоци права коришћења 
могу да ствар дају у закуп по предходно прибављеној сагласности Градског већа. 

Чланом 6. став. 2 Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
ставарима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 22/18) прописано је да се актом Градског већа 
даје начелна сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се намена ствари за 
време трајања закупа, али не и будући закупац и услови закупа. 

Чланом 44. Одлуке о прибављању, располагању и управљању ставарима и 
другим имовинским правима у јавној својини града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 22/18) прописано је да се непокретности у јавној својини дају у закуп 
у поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда путем јавног 
оглашавања, а изузетно непосредном погодбом. 

            Члан 63. став 1. тачка 12. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) прописује да о давању у закуп непокретних 
ствари у јавној својини града одлучује Градско веће града Краљева. 

На основу свега напред наведеног ради боље организације и ефикасности 
рада донета је одлука наведена у ставу I. диспозитива овог решења. 

 
Ово решење је коначно. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се не може изјавити жалба 
већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, у року од 
30 дана од дана његовог достављања. 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-263/2022-I; Дана: 01. 09. 2022. године 

 
 

                                  Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 
   
       Др Предраг Терзић, дипл.политиколог  
            


