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На основу члана 26, 27, и 36., а ради
члана 18. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 3.
алинеје 1, члана 4. став 2., члана 18. и 19. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Књажевац („Службени лист
општине Књажевац“, број 10/2015 и 4/2017), члана
20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 51. Статута општине
Књажевац („Службени лист општине Књажевац“,
број 4/2009 и 10/2015), Општинско веће општине
Књажевац, на седници одржаној дана 28.01.2019.
године, донело је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење покретних ствари –
превозних средстава
у јавној својини општине Књажевац
Члан 1.
ДАЈУ СЕ на коришћење покретне ствари –
превозна средства у јавној својини општине
Књажевац, без права отуђења, и то:
1. Путничко возило регистарске ознаке: КŽ020-КО,
датум издавања саобраћајне дозволе: 31.12.2018.
године, важи до: 31.12.2027. године, саобраћајна
дозвола издата од стране Републике Србије,
Министарства унутрашњих послова Републике
Србије Полицијске станице Књажевац, број
саобраћајне дозволе: 5177667, серијски број
саобраћајне дозволе: 81197900007f24, власник:
Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, МБ
07212674, датум прве регистрације: 31.12.2018.
године, година производње: 2018, марке: LADA,
модел:
4х4
М2121/К1101020/314АBA0,
тип:
хомологацијска ознака: е2*КS07/46*0011*07,
боја: E SIVA D, број шасије: ХТА212140К2339009,
број мотора: 212140960144, снага мотора: 61, однос
снага/маса: 0, категорија: PUTNIČKO VOZILO,
погонско гориво: BENZIN, број места за седење: 4,
број осовина: 2, запремина мотора: 1690, маса:
1265, носивост 0, укупна маса: 1610, број места за
стајање: 0, и
2. Путничко возило регистарске ознаке: КŽ020-КP,
датум издавања саобраћајне дозволе: 31.12.2018.
године, важи до: 31.12.2027. године, саобраћајна
дозвола издата од стране Републике Србије,
Министарства унутрашњих послова Републике
Србије Полицијске станице Књажевац, број
саобраћајне дозволе: 5177683, серијски број
саобраћајне дозволе: 8119790000808d, власник:
Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, МБ
07212674, датум прве регистрације: 31.12.2018.
године, година производње: 2018, марке: LADA,
модел:
4х4
М2121/К1101020/314АBA0,
тип:
хомологацијска ознака: е2*КS07/46*0011*07, боја: E
SIVA D, број шасије: ХТА212140К2339012, број
мотора: 212140960130, снага мотора: 61, однос
снага/маса: 0, категорија: PUTNIČKO VOZILO,
погонско гориво: BENZIN, број места за седење: 4,

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

број осовина: 2, запремина мотора: 1690, маса:
1265, носивост 0, највећа дозвољена маса: 1610,
број места за стајање: 0,
Здравственој установи – Здравственом
центру Књажевац, ул. 4. јули бр. 2, МБ 17219766,
ПИБ 100633123, претежна делатност „здравствена и
социјална заштита“, сектор Q, „делатност болница“
– шифра делатности 8610, а Дома здравља –
шифра делатности 8621 „општа медицинска
пракса“.
Члан 2.
Давање покретних ствари –превозних
средстава у јавној својини општине Књажевац из
члана 1. ове Одлуке на коришћење врши се без
накнаде, у виђеном стању, ради задовољавања
потреба грађана у области здравствене заштите и
стварања
услова
за
бољу
доступност
и
приступачност у коришћењу здравствене заштите
на територији Општине за потребе Дома здравља и
других потреба Здравственог центра.
Члан 3.
Овлашћује се Председник Општине да
закључи и потпише Уговор о давању на коришћење
покретних ствари – превозних средстава у јавној
својини Општине из члана 1. ове Одлуке након
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва
општине Књажевац.
Уговором из става 1. овог члана, ближе се
уређују међусобна права и оабвезе и утврђује се да
ће трошкове осигурања, регистрације, техничког
прегледа возила, одговорности за штету насталу на
возилима из члана 1. ове Одлуке, штету учињену
лицима, имовини, стварима и др., као и трошкове
одржавања возила и друге трошкове који
произилазе из коришћења возила, сносити
Здравствена установа – Здравствени центар
Књажевац.
Члан 4.
Примопредаја
покретних
ствари
–
превозних средстава из члана 1. ове Одлуке, са
пратећом опремом и документацијом, извршиће се
записнички, између обе уговорне стране.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Одлуку доставити: Здравственом центру
Књажевац, Правобранилаштву општине Књажевац,
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове, Одељењу за буџет и
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних
прихода општине Књажевац, и уз предмет.

Образложење
Чланом 20. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) прописано је да се
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Општина преко својих органа, у складу са Уставом и
законом, стара и о задовољавању потреба грађана
у области здравствене заштите.
Уредбом о плану мрежа здравствених
установа ("Сл. гласник РС", бр. 42/2006, 119/2007,
84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012,
8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 - испр., 13/2018
и 15/2018 - испр.), утврђен је план мреже
здравствених установа.
У складу са Уредбом Скупштина општина
Књажевац је Одлуком о оснивању Дома здравља
Књажевац број 510-15/2013-01 од 30.12.2013.
године, основала Дом здравља Књажевац за
територију општине Књажевац. Одлука о оснивању
је објављена у „Сл. лист општине Књажевац“, бр.
28/2013.
Општина Књажевац у јавној својини поседује
путничка возила из члана 1. ове Одлуке.
Чланом 26. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) (у
даљем тексту: Закон), прописано је да се давање
ствари на коришћење сматра располагањем
стварима у јавној својини.
Чланом 27. став. 10. Закона прописана је
надлежност органа јединице локалне самоуправе за
одлучивање о прибављању и располагању
стварима у својини јединице локалне самоуправе, а
у члану 36. став 6. надлежност лица за
закључивање уговора.
У члану 18. Закона је прописано да установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, које
немају статус државног органа и организације,
органа аутономне покрајине, односно органа
јединице локалне самоуправе имају право
коришћења на непокретним и покретним стварима у
јавној својини које су им пренете на коришћење.
У члану 3. став 3. алинеји 1. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Књажевац („Службени лист
општине Књажевац“, број 10/2015 и 4/2017) (у
даљем тексту: Одлука) дата је дефиниција шта се
све подразумева под покретним стварима да у
покретне ствари спадају превозна средства, а у
члану 4. став 2. да се под располагањем стварима у
јавној својини Општине сматра и давање ствари на
коришћење. Чланом 18. Одлуке прописано је којим
све правним лицима се могу дати ствари на
коришћење, установама чији је оснивач општина
Књажевац, а које немају статус органа и
организације општине као између осталог и другом
органу другог носиоца јавне својине, без накнаде, за
обављање њихове делатности на одређено или
неодређено време, а чланом 19. надлежност
Општинског већа општине Књажевац за доношење
одлуке о давању на коришћење ствари из члана 18.
ове Одлуке. Одредбом члана 23. Одлуке прописано
је да се уговори о прибављању и располагању
стварима закључују по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва општине Књажевац.
Општинско веће разматрало је предлог
Одлуке о давању на коришћење покретних ствари –
превозних средстава у јавној својини општине
Књажевац и донело одлуку као у диспозитиву.

СТРАНА 2

Број: 404-18/2019-09
28.01.2018. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
мр Милан Ђокић, с.р.
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СТРАНА 4

ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове
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