Na temelju članaka 35. i članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(Narodne novine broj; 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 24. redovnoj
sjednici održanoj dana 21.10.2020. godine donosi
ODLUKU
o korištenju poslovnog prostora
u zgradi KIC-a od strane Općinskog suda u Gospiću,
Zemljišno-knjižnog odjela u Korenici
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinskom sudu u Gospiću, Trg Alojzija Stepinca 3, Gospić, OIB: 29608777564,
pravnoj osobi u vlasništvu Republike Hrvatske, daju se na korištenje poslovni prostori na I. katu
zgrade Kulturno-informativnog centra u Korenici, Trg sv. Jurja 19, označenih kao:
- ured broj 12, ukupne površine 30,24 m2,
- ured broj 13, ukupne površine 18,93 m2, te
- ured broj 14, ukupne površine 8,58 m2
uz protučinidbu ustupanja Općini Plitvička Jezera u vlasništvo ili trajno korištenje bez naknade
poslovne zgrade na adresi Trg sv. Jurja 5, označenu kao k.č. br. 11866/2, upisane u posjedovni list br.
830 k.o. Korenica, u vlasništvu Republike Hrvatske, s upisanim pravom korištenja u korist Općinskog
suda u Korenici.
Članak 2.
Poslovni prostor daje se isključivo za provedbu registrirane djelatnosti, u interesu i cilju općega
gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine Plitvička Jezera, te je Općinski sud dužan prostor
koristiti pažnjom dobrog gospodara.
Članak 3.
Ovlašćuje se i zadužuje općinski načelnik za potpisivanje ugovora o korištenju poslovnog prostora,
kao i za poduzimanje zakonskih radnji u postupku stjecanja u vlasništvo ili trajno korištenje zgrade na
adresi Trg sv. Jurja br.5.
Članak 4.
Ova Odluka o korištenju poslovnog prostora u zgradi KIC-a stupa na snagu osmog (8) dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.
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