
               ПРЕДЛОГ  

        

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 

 

  

    У Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОПРЕМЕ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ И УТВРЂИВАЊУ 

СЛУЧАЈЕВА И УСЛОВА ПОД КОЈИМА СЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ МОГУ ОТУЂИВАТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ИСПОД 

ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО БЕЗ НАКНАДЕ 

 

 

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), 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 о јавној својини. 

  Изузетно, 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, као и верских заједница. 

 Покретне ствари за посебне намене у смислу члана 63. цитираног закона 

могу се отуђити непосредном погодбом на начин наведен у ставу 2. овог члана. 

 

          Члан 3. 

 У случају отуђења покретних ствари на начин наведен 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 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 наведеним у члану 2. став 2. ове уредбе, као и у 

случају отуђења покретних ствари за посебне намене. 

 

 Члан 4. 

Одлуку о отуђењу покретних ствари у јавној 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ  

 

 Правни основ за доношење Уредбе о одређивању опреме веће вредности 

и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине 

могу отуђивати непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без 

накнаде (у даљем тексту: Уредба) садржан је у члану 27. став 8. 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), којим  је прописано да се уредбом Владе уређује шта се 

сматра опремом веће вредности, у члану 33. став 4. истог закона којим је 

прописано да се отуђење покретних ствари из јавне својине може вршити и испод 

тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем 

и у члану 33. став 6. истог закона, према коме се уредбом Владе утврђују 

случајеви и услови под којима се може вршити отуђење покретне ствари из јавне 

својине непосредном погодбом.  

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 Новим Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), 

који је у примени од 1. јула 2020. године, није дефинисано шта се сматра јавна 

набавка мале вредности, односно није дефинисан новчани износ на основу којег 

се утврђује шта се сматра опремoм веће вредности у смислу члана 27. став 2. 

Закона о јавној својини, те је чланом 1. Уредбе дефинисано шта се сматра 

опремом веће вредности.    

 Поред тога, у току примене Уредбе 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), 

појавила се потреба за проширењем случајева када се покретне ствари могу 

отуђити из јавне својине непосредном погодбом. 

 Такође, чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС”, број 95/18) прописана је могућност да се почетна 

процењена вредност покретних ствари може умањити до 60%, те је у том смислу 

потребно усагласити одредбе Уредбе са Законом о јавној својини.  

 Овом Уредбом одређује се и круг правних лица којима се покретне ствари 

у јавној својини могу отуђити непосредном погодбом, испод тржишне цене, 

односно без накнаде. 

  

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 Одредбом члана 1. прописано је шта се сматра опремом веће вредности. 

              Чланом 2. прописано је да се отуђење покретних ствари из јавне својине 

непосредном погодбом уколико нису отуђене у поступку продаје путем јавног 

оглашавања или прикупљања писмених понуда у смислу члана 31а Закона о јавној 

својини, с тим да се, изузетно, могу 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, верских заједница, као и код отуђења покретних ствари за 

посебне намене. 

              Чланом 3. утврђено је да уколико покретне ствари нису отуђене у 

поступку продаје путем јавног оглашавања или прикупљања писмених понуда, 

купопродајна цена ствари не може бити мања од 60% почетне процењене 

вредности утврђене у овом поступку, с тим да се изузетно, покретне ствари могу 

отуђити испод тржишне цене, односно без накнаде у циљу успостављања добрих 

односа са другим државама, односно међународним организацијама, 

хуманитарним организацијама, верским заједницама, удружењима грађана 

наведеним у члану 2. став 2. ове уредбе, као и у случају отуђења покретних ствари 

за посебне намене. 

   Чланом 4. прописано је да одлуку о отуђењу покретних ствари у јавној 

својини Републике Србије непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно 

без накнаде, доноси Влада.  

 Члан 5. прописује да даном ступања на снагу 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). 

 Чланом 6. предвиђено је да ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

 За спровођење Уредбе није потребно обезбедити средства у буџету 

Републике Србије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


