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На основу члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06), а у вези
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Зрењанин и образовању Привременог
органа општине Зрењанин (''Службени гласник
РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине
Зрењанин на седници одржаној 20.08.2007. године
донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ покретање поступка
давања у дугорочни закуп путем јавног надметања
објекта Дечијег одмаралишта који се налази у
Доброти, општина Котор, Република Црна Гора,
уписана у лист непокретности бр. 245 к.о. Доброта
(катастарска парцела 1010, 1011 и 1012 Доброта I
површине 12 а и 15 м²) у природи вила
Каменаровића површине 4 а и 7 м² и помоћна
зграда од 9 м², као и непокретности у листу бр.
246 к.о. Доброта I (катастарска парцела бр. 979,
980 и 981 к.о. Доброта I површине 43 а и 31 м² под
ознаком ливаде и шуме уз магистралу.
2. Објекат из тачке 1. ове Одлуке даће се у
дугорочни закуп под следећим условима да:
- објекат буде издат у закуп на период од
50 година;
- почетна цена закупнине за јавно
надметање износи 2.422.000 Еура, коју ће
најповољнији понуђач уплатити одједном у року
од 7 дана од дана примопредаје поседа;
- Објекат буде дат у закуп у виђеном
стању уз записнички извршену примопредају
поседа;
- будући закупац може самостално
одредити намену објекта и објекат који закупљује
привести намени сопственим средствима у складу
важећим прописима и
- све трошкове закључивања и реализације
уговора о закупу сноси будући закупац.
3. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Општинско јавно
правобранилаштва да створи све правне
претпоставке да објекат из тачке 1. ове Одлуке
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буде предат у посед будућем закупцу испражњен
од ствари и лица.
4. Пре закључивања уговора о дугорочном
закупу наведене некретнине, будући закупац и
општина образоваће заједничку Комисију која ће
извршити снимање садашњег грађевинског стања
објекта у циљу примопредаје и утврђивања
накнадног учешћа закупца у привођењу објекта
одређеној намени.
5. За извршење ове Одлуке задужује се
Председник општине, који ће о извршавању ове
Одлуке редовно извештавати Привремени орган
општине.
6. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Програм отуђења непокретности у
својини Републике Србије које користи општина
Зрењанин бр. 06-36-13/06-I-04-01 од 14.06.2006.
године.
7. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-70-1/07-I-04-01
Дана: 20.08.2007.год.
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број: 33/02,
37/02 и 42/02), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 - пречишћен текст и19/06), члана 3.
Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
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Службени лист општине Зрењанин

Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 20.08.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ
I
- МИЋО БРОЋЕТА, разрешава се
дужности члана Општинске изборне комисије у
Зрењанину.
- ДАМИР ПЕТРОМАЊАНЦ, разрешава
се дужности заменика члана Општинске изборне
комисије у Зрењанину.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-70-3/07-I-04-01
Дана: 20.08.2007.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
219
На основу члана 14. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број: 33/02,
37/02 и 42/02), члана 22. Статута општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 16/05 - пречишћен текст и 19/06), члана 3.

20. август 2007.

Пословника о раду Привременог органа општине
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Зрењанин и
образовању
Привременог
органа
општине
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06)
Привремени орган општине Зрењанин на седници
одржаној 20.08.2007. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ
I
СЛОБОДАН ВАСИЋ, именује се за
члана Општинске изборне комисије у Зрењанину.
др РУЖИЦА ОМАЉЕВ, лекар, именује
се за заменика члана Општинске изборне комисије
у Зрењанину.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
општине Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 06-70-4/07-I-04-01
Дана: 20.08.2007.год.
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Братислав Томић,с.р.
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