
На основу члана 26. став 1. тачка 3. и 27. став 10. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016–др. закон,  
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 63. став 1. тачка 13. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст),  
  

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА,  на Шездесетој (ванредној) седници 
одржаној 14. јануара 2022. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ на покретној ствари, и то:  
1 ( једно) путничко возило, марке  DACIA,  комерцијалне ознаке  DUSTER 1,5 dCi, 
наранџасте боје, регистарских ознака KV 133- EZ, датум прве регистрације 
15.12.2021. године, број шасије VF 1НЈD 40567635392, запремине мотора 1461м2, 
снаге мотора 84 KW, врста погонског горива дизел.  
 

II 
 

 Покретна ствар из члана I овог решења постала је јавна својина града 
Краљева на основу спроведеног поступка јавне набавке ЈН број 404-87/21-VII и иста 
се без накнаде преноси из јавне својине града Краљева у јавну својину Републике 
Србије, за потребе корисника Дома здравља Краљево - Служба за хитну медицинску 
помоћ са санитетским превозом. 

Укупна вредност покретне ствари из става I. овог решења износи 2.239.640,00  

динара са ПДВ-ом. 
 

III 
 

 Након правноснажности овог решења, односи између града Краљева и 
корисника Дома здравља Краљево - Служба за хитну медицинску помоћ са 
санитетским превозом, ближе ће се уредити уговором. 
 

IV 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто доставити: Државном 
правобранилаштву, Дому здравља Краљево - Служби за хитну медицинску помоћ са 
санитетским превозом, Градском правобранилаштву града Краљева, Одељењу за 
заједничке послове Градске управе града Краљева, Одељењу за управљање 
имовином Градске управе града Краљева и уз материјал седнице. 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења дат је у члану 26. став 1. тачка 3. 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 – др. закон 108/2016, 113/2017 ,95/2018 и 153/2020) којим је прописано да се 
располагањем стварима у јавној својини сматра и пренос права јавне својине на другог 
носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде). 
 

 Чланом 27. став 10. истог закона прописано је да о прибављању и 
располагању стварима у јединици локалне самоуправе одлучује орган јединице 
локалне самоуправе, одређен у складу са законом и статутом јединице локалне 
самоуправе. 
 

 На основу члана 63. став 1. тачка 13. Статута града Краљева ("Службени лист 
града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст) прописано је да Одлуку о прибављању 
и располагању покретним стварима у јавној својини града доноси Градско веће 
града Краљева. 



 Покретна ствар из  става I. овог решења постала је јавна својина града 
Краљева на основу спроведеног поступка јавне набавке ЈН број 404-87/21-VII, који је 
саставни део овог решења, где је предмет уговора набавка добара једног новог   
санитетског возила за потребе Хитне помоћи у  планинско брдским пределима – 
Ушће. 
 

 На основу свега наведеног град Краљево доноси решење да се покретна 
ствар из става I овог решења преноси са града Краљева на Републику Србију без 
накнаде, за потребе корисника Дома здравља Краљево - Служба за хитну 
медицинску помоћ са санитетским превозом као органа на територији града 
Краљева, новим санитетским возилом на основу опредељених средстава за ову 
намену, Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града 
Краљева за 2021. годину. 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-13/2022-I; Дана: 14. 01. 2022. године 

 
 

  
             
         Председник Градског већа 
                                                        Градоначелник града Краљева 

 
          Др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


