На основу члана 27. став 10., члана 28. став 2., члана 36. став 6., члан
49. став 3., члана 51., члана 52. става 1., 3., и 4. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014-др закон и 101/2016-др. закон и 47/2018.), члана 2., 3., и 4. Уредбе
о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се
покретне ствари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом („Службени
гласник РС“ број 53/12),и члана 16. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник
РС", бр. 16/2018), Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 14.
септембра 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПОКРЕТНИМ
СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
I . ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин, услови и поступак прибављања,
располагања и управљања стварима које су у јавној својини општине Босилеград (у
даљем тексту: општина), начин, услови и поступак прибављања, располагања и
управљања другим имовинским правима у вези са којима општина има одговарајућа
права, као и коришћење, одржавање, управљање и отуђење покретних ствари у
јавној својини које користе органи општине.
Прибављање ствари у јавној својини, у смислу ове одлуке, је
прибављање својине општине на стварима по тржишној вредности ствари, разменом
и бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље).
Право коришћења ствари, у смислу ове одлуке, је право на држање
ствари, коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање ствари у
закуп и управљање истом.
Управљање ствари, у смислу ове одлуке, је одржавање, обнављање и
унапређивање ствари, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим
стварима.
Располагањем стварима у јавној својина општине, у смислу ове одлуке, је:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3)пренос права јавне својине општине на стварима на другог носиоца
јавне својине, укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на покретним стварима;
6) улагање ствари у капитал;
7) залагање покретних ствари.
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Члан 2.
Покретне ствари у јавној својини које користе органи Општине за вршење
права и дужности су:
- превозна средства, предмети историјско документарне, културне и
уметничке вредности, опрема и потрошни материјал и друге ствари у складу са
законом.
Покретне ствари су и новац и хартије од вредности које се уређују посебним
законом.
Друга имовинска права, у смислу ове одлуке, су право на патент, право на
лиценцу, модел, узорак и жиг, ауторско и сродна права, право коришћења техничке
документације и друга имовинска права утврђена законом којим је уређена јавна
својина.

II. ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Прибављање и располагање покретним стварима у јавној својини Општине
Члан 3.
О располагању покретним стварима у јавној својини општине, одлучује
Општинско веће општине Босилеград.
Орган општинске управе надлежан за имовинско - правне послове или
други надлежни орган општинске управе врши све стручне и административне
послове у циљу реализације ове одлуке.
Члан 4.
Прибављање покретних ствари у јавну својину општине врши се на начин
прописан законом којим се уређују јавне набавке.
Поступци за отуђење покретних ствари
Члан 5.
Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу у поступку јавног
оглашавања, односно прикупљањем писаних понуда на начин којим се обезбеђује
интерес локалне самоуправе.
Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из јавне својине општине
непосредном погодбом, уколико нису отуђене у првом покушају продаје у поступку
јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда.
У поступку отуђења непосредном погодбом, купопродајна цена ствари из
става 2. овог члана, не може бити мања од најниже, односно почетне цене утврђене
у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда.
Изузетно од става 3. овог члана, отуђење покретних ствари из јавне
својине општине може се вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако
постоји интерес за таквим располагањем, као што је отклањање последица
елементарних непогода и у другим случајевима утврђеним законом или актом
Владе.
Општинско веће општине Босилеград може одлучити да се расходују
покретне ствари које није могуће отуђити на начин прописан ставовима 1, 2, 3 и 4.
овог члана и као такве отуђе из јавне својине општине.
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Надлежан орган за покретање поступка за отуђење покретних ствари
Члан 6.
Одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине
Општине, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда,
доноси Општинско веће општине Босилеград.
Општинско веће, истовремено са доношењем одлуке о покретању
поступка из става 1. овог члана, образује и именује Комисију за отуђење покретних
ствари из јавне својине Општине.
Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари из
јавне својине Општине израђује надлежан орган општинске управе, на основу
образложене иницијативе Начелника општинске управе и доставља га Општинском
већу.
Уз предлог одлуке из става 3. овог члана, општинска управа доставља
општинском Већу, односно Скупштини Општине и текст јавног огласа, осим у
случају отуђења покретних ствари из јавне својине Општине непосредном
погодбом.
Члан 7.
Комисија из члана 5. став 2. ове одлуке има председника, заменика
председника, два члана и њихове заменике.
Актом о образовању и именовању Комисије уређују се послови и задаци
Комисије.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља
надлежан орган општинске управе .
Члан 8.
Комисија из члана 5. став 2. ове одлуке саставља записник о свом раду и
образложен предлог за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине.
На основу записника комисије надлежан орган општинске управе
доставља Општинском већу предлог одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне
својине Општине и текст уговора о отуђењу покретних ствари из јавне својине
Општине, ради доношења одлуке о отуђењу покретних ствари мале вредности
односно скупштини општини за покретне ствари велике вредности.
Закључење уговора о отуђењу покретних ствари
Члан 9.
Након доношења одлуке општинског већа општине Босилеград за
отуђење покретне ствари мале вредности или доношења одлуке Скупштине
општине Босилеград о отуђењу покретне ствари велике вредности, уговор о
отуђењу одређене покретне ствари, у име општине потписује Председник општине
Босилеград.
Давање покретних ствари у закуп
Члан 10.
На закуп покретних ствари у јавној својини Општине сходно се примењују
одредбе закона и подзаконских аката, које се односе на давање у закуп
непокретности у јавној својини.
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Пренос права јавне својине Општине на покретним стварима на другог
носиоца јавне својине, укључујући и размену
Члан 11.
Покретне ствари у јавној својини Општине могу се пренети на другог
носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, у
складу са Законом.
Одлуку о преносу права јавне својине Општине на покретним стварима на
другог носиоца јавне својине, укључујући и размену, доноси Општинско веће
општине Босилеград.
Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о преносу права јавне
својине Општине на покретним стварима на другог носиоца јавне својине, сачињава
орган општинске управе и доставља га Општинском већу.
Уговор из става 3. овог члана закључује Председник или лице које он
овласти.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.
Давање покретних ствари на коришћење
Члан 12.
Покретне ствари у јавној својини Општине, могу се дати на коришћење
директним и индиректним корисницима буџетских средстава Републике Србије и
Општине, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Босилеград, у
сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне за обављање послова
органа Општине.
Одлуку о давању покретних ствари у јавној својини Општине на
коришћење доноси Општинско веће.
Предлог одлуке из става 3. овог члана и текст уговора о давању покретних
ствари у јавној својини Општине на коришћење израђује орган општинске управе и
доставља га општинском већу.
Уговор из става 4. овог члана закључује Председник или лице које он
овласти.
Уговором из става 5. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.
Улагање покретних ствари у капитал и давање у залогу
Члан 13.
Покретне ствари у јавној својини Општине могу се улагати у капитал и
залагати у складу са законом.
Одлуку о улагању покретних ствари у капитал покретних ствари у јавној
својини Општине, доноси Општинско веће општине Босилеград.
Одлуку о залагању покретних ствари у јавној својини Општине, доноси
општинско веће општине Босилеград.
Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о улагању
покретних ствари у капитал, односно залагању покретних ствари у јавној својини
Општине, сачињава орган општинске управе и доставља га општинском већу.
Уговор из става 3. овог члана закључује Председник или лице које он
овласти.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.
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Давање и примање поклона
Члан 14.
Представници Општине могу давати протоколарне пригодне поклоне
домаћим и страним лицима, као покретне ствари мање вредности, којима се на
прикладан начин презентује општина Босилеград у складу са Правилником о
поклонима са протоколарном наменом бр. 06-48-2/2017 год. од 08.02.2017.године.
Члан 15.
Поклони које представници Општине добију у вршењу послова
представљања Општине у међународној сарадњи постају јавна својина Општине.
Изузетно од става 1. овог члана представници Општине могу стећи својину
на пригодном поклону мање вредности, који не може бити у новцу, а који се даје за
успомену или у знак међународне сарадње или солидарности.
Под пригодним поклоном мање вредности, у смислу ове Одлуке,
подразумева се поклон чија вредност не прелази износ утврђен законом којим се
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 16.
О чувању поклона из члана 14. став 1. ове одлуке стара се кабинет
Председника, а о њиховом коришћењу одлучује Председник, у складу са
подзаконским прописом.
III. КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА
Члан 17.
Носиоци права коришћења и корисници управљају стварима у јавној својини
Општине које користе.
Управљање стварима у јавној својини, у смислу става 1. овог члана, јесте
њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и
других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај права коришћења,
односно коришћења, законом, подзаконским актом или овом одлуком није нешто
друго прописано.
Орган општинске управе надлежан за опште и заједничке послове управља
стварима у јавној својини Општине које користе органи Општине у складу са
одлуком којом су прописана надлежности општинске управе.
У случају престанка права коришћења носиоца права коришћења на ствари у
јавној својини Општине, орган општинске управе надлежан за опште и заједничке
послове преузима управљање тим стварима.
У случају престанка постојања правног лица чији је оснивач општина и
преласка права својине на стварима, орган општинске управе надлежан за опште и
заједничке послове преузима државину на стварима, а орган надлежан за вођење
евиденцију о преузетим стварима уноси ствари у евиденцију коју води.
Члан 18.
Органи Општине дужни су да ствари у својини Општине користе на начин
којим се обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално
коришћење и очување тих ствари.
Службеник који руководи општинском управом, односно друго овлашћено
лице, стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и управљање
стварима у јавној својини које користи орган.

6

Запослени у органима Општине одговорни су за савесно и наменско
коришћење ствари у својини Општине које користе у обављању послова.
IV. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ
Члан 19.
Орган општинске управе надлежан за послове финансија води евиденцију, у
складу са законом, о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини
Општине које користе органи и организације Општине.
Јединствена евиденција из става 1. овог члана ствари у јавној својини
Општине које користе сви директни корисници буџета Општине води се при органу
општинске управе надлежном за финансије. Све промене у Главној књизи трезора
на нефинансијској имовини и капиталу евидентирају се код директног корисника
органа општинске управе надлежног за финансије.
V. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА
Члан 20.
Надзор над применом одредаба ове одлуке, врши Служба за буџетску
инспекцију општине Босилеград и Служба за интерну ревизију корисника
буџетских средстава општине Босилеград.
У вршењу надзора службе из става 1. овог члана имају право непосредног
увида у евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у јавној својини.
Органи и други корисници средстава у јавној својини Општине код којих се
врши надзор дужни су да службама из става 1. овог члана омогуће увид у
евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини Општине, као и да им дају потребна објашњења и пруже
помоћ у вршењу надзора.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
На све што није прописано овом одлуком, непосредно ће се примењивати
одредбе закона и подзаконских прописа који уређују јавну својину.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Врања".
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