
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 08. септембар  Година 2009. – Број 10  
 

На основу чл. 5 ст. 2 и ст. 3  Закона 
о средствима у својини Републике Србије 
(„Службени гласник РС“ број 53/95...32/97), 
и чл. 34 ст. 1. тачка 6. Статута Фудбалског 
клуба "Раднички" Свилајнац, Скупштина ФК 
"Раднички" Свилајнац је на Другој редовној 
седници, одржаној дана 07.09.2009.године, 
донела следећу, 
 

О Д Л У К У 
 

 Фудбалски Клуб "Раднички" 
Свилајнац из Свилајнца преноси право   
коришћења непокретности, у својини 
Републике Србије, које чине кп.бр. 1554/2 
по култури "непокривени спортски објекат" 
површине 01.98,87 ха и кп.бр. 1554/2 по 
култури "зграде" површине 0.06,46 ха, без 
накнаде, а које непокретности су описане у 
поседовном листу бр. 2755 и налазе се у ул. 
Радничкој бб у КО Свилајнац, са корисника 
Фудбалско друштво "Раднички" Свилајнац 
на новог корисника Општину Свилајнац. 
 
 Међусобна права и обавезе 
Фудбалског клуба "Раднички" Свилајнац из 
Свилајнца и Општине Свилајнац регулисаће 
се посебним Уговором о преносу права 
коришћења на непокретности у ставу 1. ове 
Одлуке, а који Уговор ће закључити орган, 
односно лице утврђено Статутом ФК 
"Раднички" Свилајнац из Свилајнца и 
Статутом Општине Свилајнац. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осам 
дана од дана објављивања, у смислу чл. 60. 
Статута ФК "Раднички" Свилајнац из 
Свилајнца. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Фудбалски Клуб "Раднички" 
Свилајнац из Свилајнца има право 

коришћења на непокретностима описаним у 
поседовном листу бр. 2755 у КО Свилајнац, 
и то  кп.бр. 1554/2 у ул. Радничкој по 
култури " непокривени спортски објекат" у 
површини од 1.98.87 ха и кп.бр.1554/2 по 
култури  "зграде" површине 0.06.46 ха. 
Наведене непокретности су у својини 
Републике Србије, док право коришћења 
истих има Фудбалско друштво "Раднички" 
Свилајнац из Свилајнца. 
 

Чл. 5 Закона о средствима у својини 
Републике Србије предвиђено је да о 
располагању непокретностима у државној 
својини одлучују надлежни органи. 

 Располагање непокретности у 
државној својини, у смислу овог закона, 
јесте њихово отуђење из државне својине, 
прибављање у државну својину и давање на 
коришћење, односно у закуп, као и 
стављање хипотеке на непокретности у 
државној својини.  

Давање на коришћење 
непокретности, у смислу става 2. овог члана, 
јесте пренос на коришћење правним послом, 
уз накнаду или без накнаде, непокретности 
са једног на другог корисника непокретности 
у државној својини. 

Непокретности у државној својини 
не могу се давати у подзакуп. Уговор 
закључен супротно одредби става 4. овог 
члана ништав је.  

 
Како је чл. 5 ст. 3 Закона о 

средствима у својини Републике Србије 
предвиђено да давање на коришћење 
непокретности, јесте пренос права 
коришћења правним послом, уз накнаду или 
без накнаде, непокретности са једног на 
другог корисника непокретности у државној 
својини, а како се у конкретном случају ради 
о непокретности ближе описаној у 
диспозитиву ове одлуке, која је власништво 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

 
Републике Србије, а чији је корисник 
Фудбалско друштво "Раднички" из 
Свилајнца, и о преносу исте са корисника ФК 
"Раднички" Свилајнац на новог корисника, 
Општину Свилајнац, то је Скупштина ФК 
"Раднички" Свилајнац донела Одлуку као у 
диспозитиву, у смислу чл. 5 наведеног 
Закона. 

 
Наиме, Фудбалски Клуб "Раднички" 

Свилајнац из Свилајнца, је у тешкој 
материјалној ситуацији, те нема могућности 
да обезбеди материјална средства за 
одржавање непокретности на којима има 
право коришћења, и ради ефикаснијег 
коришћења, унапређења и одржавања 
непокретности чији је корисник, исти су 
донели одлуку као у диспозитиву. 

 
Међусобна права и обавезе у 

погледу обезбеђења материјалних средства 
за одржавање непокретности, ФК 
"Раднички" Свилајнац из Свилајнца и 

општине Свилајнац регулисаће се посебним 
Уговором о преносу права коришћења. 

 
Имајући у виду напред наведено, 

Скупштина ФК "Раднички" Свилајнац из 
Свилајнца је у смислу чл. 5 Закона о 
средствима у својини РС и чл. 34 Статута ФК 
"Раднички" Свилајнац из Свилајнца, донела 
Одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 

СКУПШТИНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА 
"РАДНИЧКИ" 

Број 01-22/09 дана 07.09.2009.године 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ФК "РАДНИЧКИ" 
СВИЛАЈНАЦ 

Вучковић Данило с.р. 
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Садржај 

 
1. Одлука о преносу права коришћења 1 
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