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Ово решење објавити у „Службеном листу
града Краљева”.

105.

Образложење

На основу члана 46. у вези са чланом 66.
став 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 63. став
1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст), члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града
Краљева („Службени лист града Краљева”,
број 20/11) и члана 35. став 1. Пословника о
раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 9/09),
Градско веће града Краљева, на Педесет
петој (ванредној) седници одржаној 05. априла 2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план Фонда за развој пољопривреде града Краљева за 2016. годину, који је донео
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде града Краљева на седници одржаној дана
01.04.2016. године под бројем 19-1/16.
II

Решење доставити: Управном одбору Фонда за развој пољопривреде града Краљева,
Одељењу за привреду и финансије, Одељењу
за заједничке послове и уз материјал седнице
Градског већа.

Управни одбор Фонда је поступио у складу са чланом 11. став 1. алинеја 2. Одлуке о
оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Краљева, и на седници одржаној 1. априла 2016. године донео Програм рада и финансијски план Фонда за развој пољоприведе
града Краљева за 2016. годину под бројем 191/16.
Градско веће је на Педесет петој (ванредној) седници размотрило Програм рада и
финансијски план Фонда за развој пољопивреде града Краљева за 2016. годину и на исти
дало сагласност, с обзиром да су дефинисани потребни услови, критеријуми, обим, поступак и начин коришћења средстава и да
су се стекли услови прописани чланом 11.
став 3. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде града Краљева („Службени
лист града Краљева”, број 20/11).
Градско веће града Краљева
Број: 011-81/2016-III
Дана: 05.04.2016. године
Председник Градског већа,
градоначелник града Краљева
Томислав Илић, с.р.
106.
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 и 105/14),
члана 3. Одлуке о давању у закуп пословног
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простора (”Службени лист града Краљева”,
број 9/14) и члана 63. став 1. тачка 12. Статута града Краљева (”Службени лист града
Краљева”, број 15/13 – пречишћен текст),
Градско веће града Краљева, на Педесет
петој (ванредној) седници, одржаној 05. априла 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку Дома
здравља ”Краљево” у Краљеву, број: 1-6/5
од 19.03.2016. године, којом се уступа на коришћење Јавној установи ”Апотека Краљево”
пословни простор у објекту Дома здравља
”Краљево” у Краљеву – Медицина рада, који
се састоји од 1 просторије, укупне површине око 19,00 м2, на кат. парцели број 1217 КО
Краљево, којом се простор даје ради остваривања права у области здравствене делатности и снабдевања становништва лековима.
Члан 2.

Директор Дома здравља ”Краљево” у
Краљеву, као корисник непокретности која
је јавна својина града Краљева и ”Апотека
Краљево”, као установа чији је оснивач град
Краљево, ближе ће уредити међусобне односе уговором поводом давања на коришћење
предметне непокретности.
Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу
града Краљева”.
Градско веће града Краљева
Број: 011-86/2016-III
Дана: 05.04.2016.године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Томислав Илић, с.р.

5. април 2016. године

107.
На основу члана 33. став 4. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број 72/11,
88/13 и 105/14), у вези са чланом 4. Одлуке
о располагању покретним стварима које су у
својини града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 2/14),
Градско веће града Краљева, на Педесет
петој (ванредној) седници, одржаној 05. априла 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
Члан 1.

Даје се на коришћење ради решавања
стамбене потребе Самир Гашију и члановима његовог породичног домаћинства и то:
ванбрачној супрузи Шаћировић Виолети и
петоро деце, један контејнер који је означен
бројем 4, на адреси Улица Стадионска б.б.у
Краљеву, који се налази на кат. парцели број
5299/1 КО Краљево.
Члан 2.
Лица из члана 1. овога решења ће користити као санитарни чвор контејнер број 3.
заједно са другим лицима којима се дају на
коришћење ради решавања стамбене потребе други контејнери на овој локацији.
Члан 3.
Градоначелник града Краљева ће закључити уговор о давању на коришћење контејнера којим ће се ближе уредити права и обавезе, а посебно обавеза лица којима се даје
на коришћење контејнер да плаћају утрошену електричну енергију, воду, чистоћу, као и
друге обавезе у погледу начина коришћења
контејнера.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доно-

5. април 2016. године
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шења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева”.
Градско веће града Краљева
Број: 011-87/2016-III
Дана: 05.04.2016.године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Томислав Илић, с.р.
108.
На основу члана 33. став 4. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број 72/11,
88/13 и 105/14), у вези са чланом 4. Одлуке
о располагању покретним стварима које су у
својини града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 2/14),
Градско веће града Краљева, на Педесет
петој (ванредној) седници, одржаној 05. априла 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
Члан 1.

Даје се на коришћење ради решавања
стамбене потребе Бајрам Гашију и члановима његовог породичног домаћинства и то:
ванбрачној супрузи Хасани Кимети и двоје
малолетне деце, један контејнер, који је означен бројем 5. на адреси Улица Стадионска
б.б. у Краљеву, који се налази на кат. парцели
број 5299/1 КО Краљево.
Члан 2.

Лица из члана 1. овога решења ће користити као санитарни чвор контејнер број 3.
заједно са другим лицима којима се дају на
коришћење ради решавања стамбене потребе други контејнери на овој локацији.
Члан 3.

Градоначелник града Краљева ће закључити уговор о давању на коришћење контејнера којим ће се ближе уредити права и оба-
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везе, а посебно обавеза лица којима се даје
на коришћење контејнер да плаћају утрошену електричну енергију, воду, чистоћу, као и
друге обавезе у погледу начина коришћења
контејнера.
Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева”.
Градско веће града Краљева
Број: 011-88/2016-III
Дана: 05.04.2016.године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Томислав Илић, с.р.
109.
На основу члана 33. став 4. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, број 72/11,
88/13 и 105/14), у вези са чланом 4. Одлуке
о располагању покретним стварима које су у
својини града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 2/14),
Градско веће града Краљева, на Педесет
петој (ванредној) седници, одржаној 05. априла 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
Члан 1.

Даје се на коришћење ради решавања
стамбене потребе Екрему Хасанију и члановима његовог породичног домаћинства и то:
супрузи Хасани Нафији и седморо малолетне
деце, два контејнера који су означени бројевима 1. и 2. на адреси Улица Стадионска б.б. у
Краљеву, а који се налазе на кат. парцели број
5299/1 КО Краљево.
Члан 2.

Лица из члана 1. овога решења ће користити као санитарни чвор контејнер број 3.
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заједно са другим лицима којима се дају на
коришћење ради решавања стамбене потребе други контејнери на овој локацији.
Члан 3.

Градоначелник града Краљева ће закључити уговор о давању на коришћење контејнера којим ће се ближе уредити права и обавезе, а посебно обавеза лица којима се даје
на коришћење контејнер да плаћају утрошену електричну енергију, воду, чистоћу, као и
друге обавезе у погледу начина коришћења
контејнера.

5. април 2016. године
Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Краљева”.
Градско веће града Краљева
Број: 011-89/2016-III
Дана: 05.04.2016.године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
Томислав Илић, с.р.
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