На основу члана 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16–др. закон, 108/16 и 113/17) и члана 24. тачка 7.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХЏП седници од 20. новембра 2018. године,
доноси

одлуку

0 ИЗМЕНАМА и ДОПУНИ ОДЛУКЕ о ОДРЕБИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ о РАСПОЛАГАЊУ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА новог САДА
Члан

1.

У Одлуци о одређивању органа надлежног за одлучивање о отуђењу покретних
ствари из јавне својине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/ 17)
члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.

Располагање покретним стварима у јавној својини Града, врши се у складу са
Законом о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/ 13, 105/ 14,
104/ 16 — др. закон, 108/ 16 и 113/ 17) и по поступцима уређеним уредбом којом се одређује
опрема веће вредности и утврђивање случајева и услова под којима се покретне ствари из
јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом и уредбом којом се уређују услови
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини, услови прибављања и уступања искорИшћавања других имоВиНских права,
као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда, које се сходно
примењују и на поступак отуђења и давања у закуп покретних ствари у јавној својини
Града“.

Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.

Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно покретне ствари
могу се отуђити из јавне својине Града непосредном погодбом, у складу са уредбом којом
се уређују услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини, услови прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда,
односно на начин којим се обезбеђује интерес органа Града.
У поступку отуђења непосредном погодбом, купопродајна цена ствари из става

1.

овог члана, не може бити мања од најниже, односно почетне цене утврђене у поступку
јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда.

'

Изузетно од става 2. овог члана, отуђење покретних ствари из јавне својине Града
може се вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим
располагањем, као што је отклањање последица елементарних непогода, успостављање
добрих односно са другим државама, односно међународним организацијама и другим
случајевима отуђења покретних ствари предвиђени посебним законом.“
Члан 3.
Члан 8. став 1. мења се и гласи:

„Одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине Града, у
поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања,
односно одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине Града
непосредном погодбом, доноси Градско веће.“
У ставу 2. тачка на крају реченице се замењује запетом и додају се речи: „која

спроводи поступак.“
Члан 4.
У члану 10. став 3. мења се и гласи:

„Градско веће доноси одлуку о отуђењу покретних ствари из јавне својине.“
Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:
„На закуп покретних ствари у јавној својини Града сходно се примењују одредбе
чл. 7–9. ове одлуке које се односе на отуђење покретних ствари из јавне својине Града“.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Новог Сада“.
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