На основу члана 9. Одлукс о прибавлању, располагању и управњању непокретвостима
у јавној својини Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада , бр. 31/19, 61/19, 9/2 і и
9/2 ј др. одлука), по захтеву Културног центра Новог Сада, Нови Сад о давању непокретности у
јавној својини на кориілћење, Скупінтина Града Новог Сада на xxv седници од 10. фебруара
2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О длвлњу НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИІ{И ГРАДА
НОВОГ САДА кУлТуРНОм ЦЕНТРУ НОВОГ САДА, нови САД
І.
ДАЈУ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретности у јавној својини Града Новог Сада,
Културном центру Новог Сада, Нови Сад и то:
-

пословни простор културе пословни простор број 4, у површини од 188 м2, у
приземју зграде културе дом културе приземње + галерија број l, која се налази у
Буковцу, у улици Карађорђева број 76, саграђена на катастарској парцели број 509 1(0
Буковац, уписана у Лист непокретности 2023 К0 Буковац.
-

-

јј.
На основу овог решења заклучује се уговор између Града Новог Сада, кога заступа
Градоначелник Града Новог Сада, или лице које он овласти и Културног центра Новог Сада,
Нови Сад, ког заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
ІІL
Уговор из тачке 11. овог реіnења је основ за упис права коришћења Културног центра
Новог Сада, Нови Сад, на непокретности описаној у тачки Г. овог решења у јавне књиге о
непокретностима и правима на њима у складу са законом којим се уређује упис права на
непокретностима.
ју.
Корисник непокретности из тачке ј . оног решења дужан је да непокретност која му се
овим реніењем даје на кориідћење користи за потребе обавњања делатности за коју је Културни
центар Новог Сада, Нови Сад и основан.
у.
Ово реиіење објавити у 11Службеном листу Града Новог Сада!І
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