ПРЕДЛОГ

На основу члана 14. став 3., члана 18. став 3., члана 24. и члана 27. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18)
и члана 40. став 1. тачка 40) Статута општине Димитровград („Сл. лист Општине
Димитровград бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана
____________2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење непокретности – пословни простор културе на кп бр. 632,
уписан у В -2 лист непокретности, КО Димитровград
Члан 1.
Центру за културу Димитровград, са седиштем у Димитровграду, Трг др Зорана
Ђинђића бр. 2, ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност – пословни простор културе на кп
бр. 632, уписан у В -2 лист непокретности, КО Димитровград, који се налази у улици Нишава
бр.3, улаз бр. 2, евиденц. бр. 25, Димитровград, корисне површине 250 m2.
Члан 2.
Центар за културу ће непокретност из члана 1. ове Одлуке користити за обављање
културне делатности.
Члан 3.
Центар за културу Димитровград има право коришћења, и управљања (одржавање,
обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза) са
непокретности из члана 1. ове Одлуке, у складу са природом и наменом ствари, сагласно
одредбама Закона о јавној својини.
Члан 4.
Непокретност из члана 1.ове Одлуке даје се на коришћење Центру за културу
Димитровград без накнаде, на неодређено време.
Члан 5.
На основу ове Одлуке са Центром за културу Димитровград, закључиће се Уговор о
давању на коришћење непокретности из члана 1. ове Одлуке, сагласно одредбама Закона о
јавној својини.
Уговор о давању на коришћење наведене непокретности из члана 1. ове Одлуке
потписује у име општине Димитровград, Председник општине Димитровград.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу Општине
Димитровград“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке, постоји у члану 18. став 1. тачка 3., Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/2016 – др. Закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) којим је између осталог предвиђено да установе и јавне агенције и друге
организације чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине,
односно органа јединице локалне сампоуправе или јавног предузећа, односно друштва
капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини
које су им у складу са чланом 14. став 3., истог Закона, пренете на коришћење.

Чланом 40. став 1. тачка 40) Статута општине Димитровград (,,Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/2019), предвиђено је да о преносу права коришћења на стварима у
својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач
Општина, одлучује Скупштина општине Димитровград.
Разлог за доношење ове Одлуке је побољшање
делатности Центра за културу Димитровград.

услова за обављање културне

Бр:_______________________
У Димитровграду, дана _________________2019.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК СО
Зоран Ђуров

