На основу члана 27. став 8. и члана 33. ст. 4. и 6. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон,
108/16, 113/17 и 95/18),
Влада доноси
УРЕДБУ
о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и
услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђити
непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде
"Службени гласник РС", број 156 од 25. децембра 2020.
Члан 1.
Опремом веће вредности, у смислу члана 27. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон,
108/16, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон), сматра се опрема чија
појединачна вредност прелази износ од 1.000.000 динара.
Члан 2.
Покретне ствари могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом,
уколико нису отуђене у поступку продаје путем јавног оглашавања или
прикупљања писмених понуда у смислу члана 31а Закона.
Изузетно од става 1. овог члана, покретне ствари могу се отуђити
непосредном погодбом и у случају када није спроведен поступак јавног
оглашавања или прикупљања писмених понуда, а за потребе хуманитарних
организација, удружења грађана из области здравства, културе, науке,
просвете, спорта, социјалне и дечје заштите, заштите животне средине,
заштите од пожара, као и верских заједница.
Покретне ствари за посебне намене у смислу члана 63. Закона могу се
отуђити непосредном погодбом на начин утврђен у ставу 2. овог члана.
Члан 3.
У случају отуђења покретних ствари на начин утврђен у члану 2. став 1. ове
уредбе, купопродајна цена ствари не може бити мања од 60% почетне
процењене вредности утврђене у поступку јавног оглашавања или
прикупљања писмених понуда.
Изузетно, покретне ствари, као и покретне ствари за посебне намене, могу
се отуђити испод тржишне цене, односно без накнаде у циљу успостављања
добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама,
хуманитарним организацијама, верским заједницама, удружењима грађана
из члана 2. став 2. ове уредбе.
Члан 4.

Одлуку о отуђењу покретних ствари у својини Републике Србије
непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде, доноси
Влада.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању
опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се
покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом
(„Службени гласник РС”, број 53/12).
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 24. децембра 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

