На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС број
72/2011), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 41. тачка 32. Статута Општине Владичин
Хан(„Службени гласник Пчињског округа 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања
11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана
10.11.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОЛАГАЊУ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА КОЈЕ СУ ЈАВНА СВОЈИНА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1
Овом одлуком уређује се начин и поступак доношења аката располагања покретним
стварима које су у јавној својини Општине Владичин Хан.
Акти располагања, у смислу става 1. Овог члана су: прибављање, начин коришћења,
отуђење, залагање покретних ствари које су јавна својина Општине Владичин Хан, као и
сви други акти везани за располагање покретним стварима које су у јавној својини
Општине Владичин Хан.
Члан 2
Покретне ствари које су јавна својина Општине Владичин Хан су: превозна средства,
предмети историјскодокументарне, културне и уметничке вредности, потрошни материјал
и покретне ствари за посебне намене.
Покретне ствари, у смислу става 1. овог члана, су и новац и хартије од вредности, чије се
располагање уређује посебним прописима у складу са законом.
Члан 3
Покретним стварима , односно опремом веће вредности сматрају се ствари чија
појединачна вредност прелази доњи гранични износ набавке мале вредности утврђен
законом.
Члан 4
Општинско веће Општине Владичин Хан доноси акте располагања покретним стварима.
Општинско веће је надлежно за доношење одлуке о преношењу права јавне својине на
покретним стварима на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде),
укључујући и размену.

Члан 5
Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу у поступку јавног надметања по
тржишним условима.
Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из јавне својине непосредном погодбом,
уколико нису отуђене у првом покушају продаје у поступку јавног оглашавања или
прикупљања писмених понуда.
У поступку продаје непосредном погодбом купопродајна цена ствари из става 2. овог
члана, не може бити мања од најниже, односно почетне цене утврђене у поступку јавног
оглашавања или прикупљања писмених понуда.
Члан 6
Општинско веће доноси одлуку о формирању Комисије која спроводи поступак отуђења и
прибављања покретних ствари.
Начин рада комисије из члана 5. ове одлуке ближе се уређује Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, број 24/12).
Члан 7
Председник Општине, заменик председника Општине, председник Скупштине Општине и
заменик председника Скупштине Општине могу давати протоколарне поклоне домаћим и
страним лицима, које су покретне ствари мање вредности, којима се на прикладан начин
презентује Општина Владичин Хан, а о чему се води посебна евиденција у складу са
законом.
Члан 8
Поклони које представници Општине Владичин Хан добију у вршењу послова
представљања Општине Владичин Хан постају јавна својина Општине Владичин Хан.
Изузетно од става 1. овог члана представници Општине Владичин Хан могу стећи својину
на пригодном поклону мање вредности, који не може бити у новцу, а који се даје за
успомену или као знак личне захвалности.
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 9
Ова одлука ступа на снагу
гласнику Града Врања“.
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