
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 22.08.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог решења којим се преноси право јавне својине на четири
путничка моторна возила марке  Chevrolet  Orlando 1,8 LS+, у јавној  својини Града
Ниша, Министарству унутрашњих послова Републике Србије – Полицијској управи у
Нишу, непосредном погодбом, без накнаде.

          II Предлог решења којим се преноси право јавне својине на четири путничка
моторна  возила  марке  Chevrolet  Orlando  1,8  LS+,  у  јавној  својини  Града  Ниша,
Министарству унутрашњих послова Републике Србије – Полицијској управи у Нишу,
непосредном  погодбом,  без  накнаде  доставља се  председнику Скупштине  Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређује се  Љубиша  Јанић,  начелник  Управе  за  имовину  и  инспекцијске
послове.

Број: 1235-9/2013-03
У Нишу, 22.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



 На основу   члана 26. став 1. тачка 3), члана 27. став 10., члана 52. став 3. Закона
о јавној својини (“Службени гласник РС“, број 72/11), уз сходну примену  Уредбе 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“, 24/12) и 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), и члана 27.
став 2. Статута Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), Скупштина
Града Ниша, дана _________2013. године, доноси

              Р Е Ш Е Њ Е

     I  Преноси се право јавне својине на четири путничка моторна возила  марке
Chevrolet  Orlando 1,8 LS+,  у јавној  својини града Ниша,  Министарству унутрашњих
послова  Републике Србије-Полицијској управи у Нишу, непосредном погодбом, без
накнаде и то: 

    1.Chevrolet Orlando 1,8 LS+,  број шасије: KLIYF7559DK070615, тип: 1,8 LS+,
модел: Orlando, година производње: 2012, врста мењача: мануелни шестостепени (5+1),
тежина  возила:  1,646кг,  боја:  бела,  број  мотора:  F18D4  436568KA,  снага:  141ks,
запремина: 1796 ccm, просечна потрошња: 7,3.

    2.Chevrolet Orlando 1,8 LS+,  број шасије: KLIYF7559 DK027677, тип: 1,8 LS+,
модел: Orlando, година производње: 2012, врста мењача: мануелни шестостепени (5+1),
тежина  возила:  1,646кг,  боја:  бела,  број  мотора:  F18D4  402078KA,  снага:  141ks,
запремина: 1796 ccm, просечна потрошња: 7,3.

    3.Chevrolet Orlando 1,8 LS+,  број шасије: KLIYF7559 DK098951, тип: 1,8 LS+,
модел: Orlando, година производње: 2012, врста мењача: мануелни шестостепени (5+1),
тежина  возила:  1,646кг,  боја:  бела,  број  мотора:  F18D4  458126KA,  снага:  141ks,
запремина: 1796 ccm, просечна потрошња: 7,3.

   4.Chevrolet Orlando 1,8 LS+,  број шасије: KLIYF7559 DK027300, тип: 1,8 LS+,
модел: Orlando, година производње: 2012, врста мењача: мануелни шестостепени (5+1),
тежина  возила:  1,646кг,  боја:  бела,  број  мотора:  F18D4  396784KA,  снага:  141ks,
запремина: 1796 ccm, просечна потрошња: 7,3.

II  Уговором о преносу права својине покретних ствари, који ће у име Града
Ниша  закључити  Градоначелник  Града  Ниша  и  надлежни  руководилац  органа
унутрашњих послова Републике  Србије,  ближе ће  се  регулисати  међусобна  права  и
обавезе  Града  Ниша  и  Министарства  унутрашњих  послова   Републике  Србије  –
Полицијске  управе  у Нишу),  по  претходно  прибављеном мишљењу Градског  јавног
правобранилаштва Града Ниша.

III Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“

   Број: ______________________
   У Нишу, дана ______________

          СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША
             

                             ПРЕДСЕДНИК 

    Проф. др Миле Илић



                                                      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступајући   по  допису  Министарства  унутрашњих  послова  Републике
Србије-Полицијске  управе  у  Нишу-Одељења  за  логистику  бр.01бр/404-2/13-6/10  од
17.06.2013.  године,  које  се  обратило  Граду  Нишу захтевом  да  у  циљу  побољшања
услова рада полиције на територији Града Ниша и успостављања квалитетног нивоа
безбедности  у  Граду,  размотри  могућност  за  уступање  нових  возила,  Град  Ниш  је
изразио  спремност  да  Министарству  унутрашњих  послова  Републике  Србије  -
Полицијској  управи у  Нишу, пренесе право јавне својине на четири  путничка моторна
возила, ближе описаних у тачки  I овог решења, непосредном погодбом , без накнаде.

У  складу  са  позитивном  законском  регулативом-  Законом  о  јавној  својини
(„Службени гласник“ РС број 72/11) , којим је прописано да су носиоци права јавне
својине Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и
да се под располагањем стварима у јавној својини у смислу овог закона сматра и пренос
права јавне својине на другог носиоца права јавне својине, уз сходну примену 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) и Уредбе 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“,  24/12),
Скупштина Града Ниша донела је Решење бр.06-470/2013-3-02 од 02.08.2013. године,
којим је  покренула  поступак  преноса права  јавне својине и формирала Комисију за
спровођење  поступка  преноса  права  јавне  својине   путничких  моторних  возила
Министарству унутрашњих послова  Републике Србије – Полицијској управи у Нишу,
непосредном погодбом, без накнаде  ( у даљем тексту: Комисија).

Комисија је формирана са задатком да спроведе поступак преноса права јавне
својине,  у  складу  са  Уредбом  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)  и 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“, 24/12), као и да  по окончаном поступку непосредне погодбе
записник са одговарајућим предлогом, достави органу надлежном за одлучивање.

    Поступајући  у складу Решењем Скупштине Града Ниша 06-470/2013-3-02 од
02.08.2013.  године,  Комисија  је  спровела  поступак,  сачинила  записник  са
одговарајућим предлогом, у свему према Уредби 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“, 24/12) и исти доставила надлежном органу.

Увидом у предлог Комисије, чији су саставни део записници комисије сачињени
дана 09.08. и 15.08.2013. године, утврђено је да је Комисија утврдила чињенично стање,
као  и  испуњеност  законских  услова  за  располагање  покретним  стварима  у  јавној
својини Града Ниша, чиме Град Ниш даје свој допринос у побољшању услова рада
полиције на територији Града Ниша и успостављању квалитетног нивоа безбедности.

 Имајући у виду да су Град Ниш и  Република Србија у складу са чланом 18. Закона
о јавној  својини (“Службени гласник  РС“,  број  72/11)  носиоци права  јавне својине,
преносом  права  јавне  својине  са  Града  Ниша  на  Републику  Србију-Министарство
унутрашњих  послова  предметне  покретне  ствари  остају  у  правном  режиму  јавне



својине.  Чланом 52.  став  3.  Закона  о  јавној  својини (“Службени гласник РС“,  број
72/11) прописано је да су покретне ствари у смислу овог закона и превозна средства.

 Уговор о преносу права својине покретних ствари, у име Града Ниша закључиће
Градоначелник  Града  Ниша  и  надлежни  руководилац  органа  унутрашњих  послова
Републике Србије и истим ће се ближе  регулисати међусобна права и обавезе Града
Ниша и Министарства унутрашњих послова  Републике Србије – Полицијске управе у
Нишу, у складу са  чланом 36. став 2. и 6. Закона о jавној својини (''Службени гласник
РС'',  број 72/11),  по  претходно  прибављеном  мишљењу  Градског  јавног
правобранилаштва града Ниша.
            На основу наведеног, утврђено да су испуњени услови за располагање стварима
у јавној својини у складу са  Законом о jавној својини (''Службени гласник РС'', број
72/11), као и да је поступак спроведен  уз сходну примену 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) и
у складу са 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“,  24/12),  на  основу  чега  је
одлучено као у диспозитиву овог решења.

 
      НАЧЕЛНИК

____________________________
                                                                                   Љубиша Јанић, дипл. правник



           На основу члана 4. Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању
случајева  и  условима  под  којима  се  покретне  ствари  из  јавне  својине  могу  отуђити
непосредном погодбом (Сл.гласник РС, бр.53/2012), а у вези члана 3. Уредбе о условима
прибављања и отуђењу непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда
(Сл.гласник  РС,  бр.24/2012),  Комисија  за  спровођење  поступка  преноса  права  јавне
својине на покретним стварима непосредном погодбом, без накнаде, формирана Решењем
Скупштине Града Ниша број: 06-470/2013-3-02 од 02.08.2013. године подноси Скупштини
Града Ниша 

                
                                                             И З В Е Ш Т А Ј
                          о преносу права јавне својине на покретним стварима  

 непосредном погодбом без накнаде

           На основу решења Скупштине Града Ниша брoj: 06-470/2013-3-02 од 02.08.2013.
године,  којим је  покренут   поступак  преноса  права  јавне  својине на  четири  путничка
моторна  возила   марке  Chevrolet  Orlando  1,8  LS+,  у  јавној  својини  града  Ниша,
Министарству унутрашњих послова  Републике Србије – Полицијској  управи у Нишу,
непосредном погодбом, без накнаде, формирана је Комисија чији је задатак да  сходно
важећим законским прописима,  Закону о јавној  својини,  Уредби о одређивању опреме
веће вредности и  утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне
својине могу отуђити непосредном погодбом и  Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности  непосредном  погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и
поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда,  спроведе  поступак
преноса права јавне својине на четири путничка моторна возила  марке Chevrolet Orlando
1,8  LS+, у  јавној  својини града  Ниша,  Министарству  унутрашњих  послова  Републике
Србије – Полицијској управи у Нишу, непосредном погодбом, без накнаде.

Министарство  унутрашњих  послова-Полицијска  управа  у  Нишу  обратила  се
Служби  за  послове  Градоначелника  Града  Ниша  захтевом  за  уступање  возила
01бр/404-2/13-6/10 од 17.06.2013.  године,  у циљу побољшања услова рада полиције на
територији Града Ниша и успостављања квалитетнијег нивоа безбедности.

Постојање  оправданих  разлога  за  пренос  права  јавне  својине  непосредном
погодбом без накнаде, са Града Ниша на Републику Србију- Министарство унутрашњих
послова  РС,  за  потребе  Полицијске  управе  у  Нишу,  у  складу  је  са  Стратегијом
безбедности  Града  Ниша  („Сл.  лист  Града  Ниша“  бр.41/2010),  којом  је  одређено
опредељење највиших градских власти и грађана о виталним вредностима, интересима и
приоритетима  на  пољу безбедности,  са  прецизном намером Града  Ниша да допринесе
побољшању квалитета безбедности људи и имовине на територији Града Ниша.

Град  Ниш извршио је  набавку добара  на  основу Уговора о  набавци добара-пет
возила  једнопросторних  (моноволумен)  са  седам  седишта  (укључујући  и  возача)  за
потребе  управа  и  служби  Града  Ниша,  који  је  закључен  дана  03.07.2013.  године  под
бројем  16-3538/2013  између  Града  Ниша-  Службе  за  одржавање  и
информатичко-комуникационе  технологије,  као  наручиоца  и  „RAAVEX  GROUP“
д.o.o.Ниш, као добављача, у свему према важећем Закону о јавним набавкама.

На  основу  члана  2.наведеног  Уговора,  утврђено  је  да  је  цена  једног  возила
одређена  понудом  добављача  и  да  иста  износи  12.916,61  евра  (и  словима:
дванаестхиљададеветстотинашеснаест и 61/100 евра),  без обрачунатог пореза на додату
вредност, односно  15.500,00  евра  (и  словима:  петнаестхиљдапетстотинаевра) са
урачунатим порезом на додату вредност.

У складу са наведеним, утврђено је да  укупна цена за 4 (четири) путничка моторна
возила  марке  Chevrolet Orlando 1,8 LS+, која су предмет поступка преноса права јавне



својине Града Ниша-Министарству унутрашњих послова Републике Србије – Полицијској
управи  у  Нишу,  непосредном  погодбом  без  накнаде,  износи  51.666,44  евра
(и словима:педесетједнахиљадашестстотинашездесетшест и 44/100 евра) без обрачунатог
пореза на додату вредност, односно 62.000,00 евра (и словима: шездесетдвехиљадеевра ),
са урачунатим порезом на додату вредност.

Дана 20.08.2013. године по налогу Начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове саобраћајни инспектор Стаменковић Радомир сачинио је и доставио Записник о
прегледу  четири  путничка  возила,  у  циљу утврђивања  техничких  података,  и  утврдио
следеће:

Chevrolet  Orlando  1,8  LS+, беле  боје,  година  производње  2012. број  шасије:
KLIYF7559DK070615,   број  мотора:  F18D4436568KA,  снага  мотора:  141ks,  запремина
мотора 1796 ccm.

Chevrolet  Orlando  1,8  LS+, беле  боје,  година  производње  2012  број  шасије:
KLIYF7559DK027677,   број  мотора:  F18D4402078KA,  снага  мотора:  141ks,  запремина
мотора : 1796 ccm.

Chevrolet  Orlando  1,8  LS+, беле  боје,  година  производње  2012.  број  шасије:
KLIYF7559DK098951,  број  мотора:  F18D4458126KA,  снага  мотора:  141ks,  запремина
мотора: 1796 ccm.

Chevrolet  Orlando  1,8  LS+,  беле  боје,  година  производње  2012.  број  шасије:
KLIYF7559DK027300,  број  мотора:  F18D4396784KA,  снага  мотора:  141ks,  запремина:
мотора 1796 ccm.

На основу  члана 18. Закона о јавној својини (“Службени гласник РС“, број 72/11),
одређено је да су носиоци права јавне својине Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе. Чланом 26. став 1. тачка 3) наведеног закона прописано је
да се под располагањем стварима у јавној својини сматра се и пренос права јавне својине
на другог носиоца јавне својине.

У покретне ствари у смислу овог Закона, које користе органи  Републике Србије,
аутономна покрајине и јединице локалне самоуправе, спадају и превозна средства, сходно
члану 52. став 3 закона.

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђењу непокретности непосредном
погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и
прикупљања  писмених  понуда  (Сл.гласник  РС,  бр.24/2012),  регулисан  је  поступак
прибављања у јавну својину и отуђења из јавне својине непосредном погодбом и исти
обухвата и случајеве када се ради о међусобном располагању између носиоца права јавне
својине.

Уредбом Владе РС о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и
условима  под  којима  се  покретне  ствари  из  јавне  својине  могу  отуђити  непосредном
погодбом  (Сл.гласник  РС,  бр.53/2012),  регулисан  је  поступак  располагања  односно
отуђења покретних ствари у јавној својини и чланом 4. став 2 наведене уредбе предвиђено
је да се у погледу начина рада и овлашћења комисије, која спроводи поступак непосредне
погодбе  примењују  одговарајуће  одредбе  Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђењу
непокретности  непосредном  погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и
поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда  (Сл.гласник  РС,
бр.24/2012). 

Јачањем сарадње између Града  Ниша и  Министарства  унутрашњих  послова  РС
-Полицијске  управе  у  Нишу,  безбедносна  активност  се  усмерава  ка  превентивном
деловању  у  циљу  потпуније  безбедности  грађана  Града  Ниша,  као  и  унапређења
ефикасности кривичних дела и прекршаја на територији Града Ниша.

На  овај  начин,  уз  испуњеност  законских  услова  за  располагање  покретним
стварима у јавној својини Града Ниша, Град Ниш даје свој допринос у побољшању услова
рада полиције на територији Града Ниша и успостављању квалитетног нивоа безбедности.



У  складу  са  наведеним,  као  и  сходно  одредбама  Закона  о  јавној  својини
(“Службени гласник РС“, број  72/11),  Комисија је  сачинила Извештај  о  преносу права
јавне својине на покретним стварима непосредном погодбом без накнаде и исти доставља
Скупштини Града Ниша ради доношења Одлуке о преносу права јавне својине на четири
путничка моторна возила  марке Chevrolet Orlando 1,8 LS+, у јавној својини Града Ниша,
Министарству  унутрашњих  послова  Републике  Србије  –  Полицијској  управи  у  Нишу,
непосредном погодбом, без накнаде.

 На основу Статута  Града Ниша („Сл.лист града Ниша 88/2008)  Градско јавно
правобранилаштво  је  надлежно за  давање правног  мишљења на  све  имовинско-правне
акте, истом ће се доставити предлог о оправданости преноса јавне својине на наведеним
путничким возилим Министарству унутрашњих послова-Полицијској  управи у Нишу, на
изјашњење.

Саставни  део  овог  предлога  су  записници  Комисије  од  09.08.2013.  године  и
15.08.2013. године, као и захтев МУП ПУ НИШ за уступање возила 01бр/404-2/13-6/10 од
17.06.2013.  године,  Стратегија  безбедности  Града  Ниша  („Сл.  лист  Града  Ниша“
бр.41/2010) и Записник о прегледу четири путничка возила од 20.08.2013. године.

        Комисија за спровођење поступка 
        преноса права јавне својине на четири путничка моторна возила  
        

1.Аца Јанковић, начелник, Служба за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије;

_______________________________________________
2.Снежана Јовановић, помоћник начелника, Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај;
_______________________________________________
3.Весна Цакић,  шеф Одсека  за  управљање и администрирање грађевинским
земљиштем у својини Града, Управа за имовину и инспекцијске послове;

_________________________________________________
4.Данијела  Спасовић,   заменик  начелника,  Управа  за  финансије,  изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке;
_________________________________________________

      5.Јадранка Стевановић,  заменик начелника, Управа за привреду, одрживи
      развој и заштиту животне средине.

________________________________________________



Записник са састанка
Комисије за пренос права јавне својине на возилима

одржан у канцеларији бр.17.
 Управе за имовину и инспекцијске послове

дана 09.08.2013. године, у 09,30 часова

Присутни:

1. Весна Цакић-Управа за имовину и инспекцијске послове
2. Јадранка Стевановић-Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне 

средине
3. Данијела Спасовић-Управа за финасије, изворне приходе локалне самоуправе и 

јавне набавке
4. Аца Јанковић-Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије
5. Снежана Јовановић-није пристна, позив није уручен,  именована је на годишњем 

одмору

 Члан Комисије, Аца Јанковић на почетку састанка затражио је појашњење да ли се у
конкретном случају ради о покретним или непокретним стварима, у јавној својини Града,
имајући у виду Уредбу 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“, 24/12). У том смислу, појашњено
је да у складу са чл. 52. важећег Закона о јавној својини, реч о покретним стварима.

Члан Комисије, Јадранка Стеановић предложила је да би члан Комисије правне струке,
требало да образложи Уредбе и Законе, на основу којих је Скупштина града Ниша, дана
02.08.2013.године,  под бројем:  06-470/2013-3-02 донела Решење о   покретању поступка
преноса јавне својине  на четири путничка моторна   возила марке  Chevrolet Orlando 1,8
LS+, у јавној својини града Ниша, Министарству унутрашњих послова  Републике Србије –
Полицијској управи у Нишу, непосредном погодбом, без накнаде. Весна Цакић, правник,
цитирала је чл. 26 ст.1. тачка 3. Закона о јавној својини, којим је регилисан основ преноса
права јавне својине са или без накнаде са Града на Републику, као и чл. 27.ст.10. истог
Закона, који  регулише питање надлежности.

Наведено решење којим се четири возила из јавне својине града Ниша преносе у јавну
својину  Министарству унутрашњих послова  Републике Србије – Полицијској управи у
Нишу, израђено је и на основу Стратегије безбедности Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 41/2010).

Комисија  је  констатовала  да  је  Закључак  Градског  већа  од  09.07.2013.  године,  који
препоручује Градоначелнику града Ниша, да у циљу побољшања рада Полицијске управе
на  територији  Града  Ниша  и  успостављања  квалитетног  нивоа  безбедности,  закључи
Уговор  о  уступању  права  на  коришћење  четири  возила  МУП  ПУ  Ниш,  по  мишљењу
Градског јавног правобранилаштава, ништав.



Имајући  у  виду  вредност  наведеног  преноса,  Јадранка  Стевановић  као  члан
Комисије, поставила је питање услова рада ПУ у Нишу, и затражила изјашњење начелника
Управе  за  имовину и  инспекцијске  послове  поводом оправданости  преноса,  са  чим  се
сложио  и  члан Комисије  Аца  Јанковић,  те  је  у  том  смислу  закључено  да  је  непоходна
документације која би оправдала наведени пренос, и на основу које би Комисија могла да одлучује.

Члан Комисије,  Весна Цакић,  пиставила је  питање да ли су возила и даље у државини
Града,  и  као  начелник  Службе  за  одржавање  и  информатичко-комуникационе  технологије,  Аца
Јанковић потврдио је да јесу.

 Члан  Комисије,  Аца  Јанковић,  сматра  да  се  наведени  пренос,  документацијом  мора
оправдати, а Весна Цакић предлаже да се  прибави документ Стратегије безбедности Града Ниша,
који би дао увид у оправданост наведеног преноса.

Јадранка Стевановић, сматра да се ради утврђивања целисходности, а имајући  у виду да се
ПУ Ниш није званично писаним захтевом обратила Граду, потребно је изјашњење и документација
која би потврдила потребе МУП ПУ Ниш за преносом наведених возила. Весна Цакић сматра да је
потребно доставити иницијативу МУП-а ПУ Ниш, како би се видела оправданост давања возила. 

Имајући  виду  напред  наведено,  сви  чланови  Комисије  закључили  су  да  је  потребно
затражити мишљење Градског јавног правобранилаштва о оправданости преноса без накнаде.

Комисија констатује да је Управа за имовину и инспекцијске послове поводном наведеног
преноса надлежна за обављање техничко-административних послова.

У име Комисије,  Јадранка  Стевановић  истакла  је  да  на  основу Одлуке  о  организацији,
законитост  и реализација  наведеног  преноса,  у  надлежности Управе за  имовину и инспекцијсе
послове. Весна Цакић, истакла је да законитост аката наведене Управе контролише Градско јавно
правобранилаштво, као орган који штити интересе Града.

 Као члан Комисије, Јадранка Стевановић затражила је од надлежне инспекције да се возила
идентификују  и  провери  њихова  исправност,  а  од  Службе  за  одржавање  и
информатичко-комуникационе технологије, извештај о извршеној јавној набавци. 

              Чланови Комисије преузели су нацрт Записника и Предлога за пренос права јавне својине
на покретним стварима непосредном погодбом без накнаде, које је израдила Управа за имовину и
инспекцијске  послове  и  најавили  следећи  састанак  Комисије,  по  прибављању  затражене
документације.

Чланови Комисије:
 
Весна Цакић
_______________

Јадранка Стевановић
__________________

Аца Јанковић
_________________                                                                                         Записничар:

Невена Павловић
Данијела Спасовић  
________________                                                                                                                        



Записник са састанка
Комисије за пренос права јавне својине на возилима

одржан у канцеларији бр.17.
 Управе за имовину и инспекцијске послове

дана 15.08.2013. године, у 13 часова

Присутни:

1. Весна Цакић-Управа за имовину и инспекцијске послове
2. Јадранка Стевановић-Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне 

средине
3. Данијела Спасовић-Управа за финасије, изворне приходе локалне самоуправе и 

јавне набавке
4. Аца Јанковић-Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије
5. Љубиша Јанић- Управа за имовину и инспекцијске послове
6. Снежана Јовановић-није пристна, позив није уручен,  именована је на годишњем 

одмору

 На почетку састанка, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове, Љубиша
Јанић, као одговорно лице Управе која је задужена за техничко-административне послове, и
као дипл.  правник појаснио је да је у конкретном случају реч о преносу права својине
између два различита титулара јавне својине, а НЕ О ОТУЂЕЊУ возила из јавне својине,
те се у конкретном случају на примењује чл.2 Уредбе о условима прибављања и отуђењу
непокретности  непосредном  погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС, бр.24/2012)
који  се  односи  на  непосредну  погодбу  и  јавна  надметања,  већ  чл.3  ст.1  тачка  2.  који
регулише међусобно располагање између носиоца јавне својине.

Као орган који штити интересе Града, Градско јавно правобранилаштво је упознато са
Одлуком  о  преносу  права  својине  на  возилима,  и  писано  ће  се  изјаснити  правним
мишљењем на садржину Уговора који ће се закључити између Града и МУП ПУ НИШ, а
који ће регулисати пренос возила без накнаде.

Што  се  тиче  стања  безбедности  у  МУП  ПУ Ниш а  спрам  разматрања  са  састанка
Комисије од 09.08.2013. године, констатовано је да МУП ПУ НИШ поднео захтев за пренос
наведених возила, као документ који је тражен на предходном састанку Комисије.

Такође,  констатовано је  да саобраћајна инспекција по налогу може да идентификује
возила провером шасија, али не и да провери њихову исправност.

Комисија  је  разматравши питање пореза,  ко  је  обавезник  плаћања пореза  и  за  који
износ,  стала  на  становиште  претпоставке  да  између  носиоца  права  јавне  својине  при
преносу  не  постоји  наведена  пореска  обавеза,  и  да  ће  иста  бити  одређена  клаузулом
Уговора. 

Комисија  је  констатовала  да  је  су  возила  која  се  преносе,  по  извршеним  јавним
набавкама нису прокњижена у смислу финансијског и материјалног књиговодства, односно
нису  у  евиденцији  класе  основних  средстава,  из  чега  је  изведен  закључак  да  се  ради



преноса у својину другог титулара јавне својине морају по налогу прокњижити, односно по
закључењу Уговора искњижити из основних средствава Града.

Као  члан  Комисије  Јадранка  Стевановић  истакла  је  да  потребно  да  се  Снежана
Јовановић  као  члан  Комисије  који  због  годишњег  одмора  не  присуствује  састанцима,
писано  обавести  о  раду  Комисије  и  да  се  истој  доставе  Записници  са  састанка  и  сва
документација којом Комисија располаже.

На  крају  састанка,  информација  везана  за  плаћање  пореза  на  пренос  је  усмено
телефонски потврђена  Начелнику Управе  за  имовину и  инспекцијске  послове,  односно
исти ће бити одређен Уговором о преносу, и у том смислу Управа за финансије изворне
приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  се  неће  обраћати  за  мишљење  Пореској
управи, Филијали у Нишу.

Чланови Комисије:
 
Весна Цакић
_______________

Јадранка Стевановић
__________________

Аца Јанковић
_________________                                                                                         Записничар:

Невена Павловић
Данијела Спасовић  
________________                                                                                                                        

Присутни:

 Љубиша Јанић

_______________

Напомена  #1:  На  дан  20.08.2013.  године,  члан  Комисије  Данијела  Спасовић  информисала  је
Комисију да наведена возила јесу евидентирана у евиденцији основних средстава Града.

Напомена  #2 Дана 20.08.2013.  године по налогу Начелника Управе  за  имовину и инспекцијске
послове саобраћајни инспектор Стаменковић Радомир сачинио је и доставио Комисији Записник о
прегледу четири путничка возила, у циљу утврђивања техничких података, о исти је саставни део
овог записника.


