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На основу члана 79. Закона о раду
(''Службени гласник РС'', бр.24/05 и 61/05),
сходно члану 48. Статута Града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 21/08),
на основу члана 6. Пословника Градског већа
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", број 22/08), Градско веће града
Зрењанина, на седници одржаној 10.10.2008.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да ЋУЛИБРК
ДУШАНУ, престаје функција начелника
Општинске управе општине Зрењанин и сва
права по основу вршења поменуте функције,
даном доношења овог решења.
2. Наредног дана од дана доношења овог
решења, именовани се у складу са Решењем бр.
112-248/04-II-07-02 године, распоређује на радно
место
послови
организовања
седница
Скупштине, Општинског већа и радних тела у
Служби Скупштине, Председника општине и
Општинског већа.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-98-1/08-III-04-1
Дана: 10.10.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Заменик Градоначелника
Горан Каурић, с.р.
268
На основу чл. 46., а у вези са чланом
66.Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС",број 129/07), на основу члана 48.
Статута Града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", број 21/08), члана 6. Пословника

10. ОКТОБАР 2008.

БРОЈ: 26

Градског већа града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 22/08) и Одлуке о избору
број: 06-96-4/08-III-04-01 од 08.10.2008.године,
Градско веће града Зрењанина, на седници
одржаној 10.10.2008. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК,
дипломирани правник, поставља се за начелника
Градске управе града Зрењанина, на пет година.
2. Доношењем овог Решења престаје да
важи Споразум о упућивању на рад број:11276/08-III-07-02
од
24.06.2008.године
и
Овлашћење
број:
06-58-2/08-III-04-01
од
19.06.2008.године ("Службени лист града
Зрењанина", број 19/08).
3. Ово Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-98-2/08-III-04-1
Дана: 10.10.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Заменик Градоначелника
Горан Каурић, с.р.
269
На основу чл. 56. а у вези са чланом
66.Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС",број 129/07), на основу члана 48. и
63. Статута Града Зрењанина ("Службени лист
града Зрењанина", број 21/08), члана 6.
Пословника Градског већа града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 22/08) и
Одлуке о избору број: 06-96-5/08-III-04-01 од
08.10.2008.године,
Градско
веће
града
Зрењанина, на седници одржаној 10.10. 2008.
године, доноси следеће
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СТАТУТ
ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА
И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. ЈАСМИНА МАЛИНИЋ, дипломирани правник, поставља се за заменика
начелника Градске управе града Зрењанина, на
пет година.
2. Ово Решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:06-98-3/08-III-04-1
Дана: 10.10.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Заменик Градоначелника
Горан Каурић, с.р.

10. октобар 2008. год.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се утврђује: састав
органа управљања и начин његовог рада, ближи
начин остваривања циљева, седиште, печат, лице
које представља Фонд, критеријуми за расподелу
средстава, начин располагања приходима и
средствима, правила о расподели средстава као и
друга питања од значаја за рад Фонда.
Члан 2.
Фонд има својство правног лица.
Седиште Фонда је у Зрењанину, Трг
Слободе број 10.
Члан 3.
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На основу чл. 17. и 45. Статута града
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина",
бр.21/2008) и сходно чл. 6. и 15. Одлуке о Јавном
правобранилаштву града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанина", бр. 24/2008), заменик
Градоначелникa
града
Зрењанина,
дана
10.10.2008. године, донео је

Фонд има печат округлог облика
пречника 45 мм са следећим текстом:
Град Зрењанин: ''Фонд за стипендирање
талентованих ученика и студената са подручја
града Зрењанина'', исписан ћириличним писмом
и на језицима: мађарском, румунском и
словачком.

РЕШЕЊЕ

Члан 4.

1. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК,
дипломирани правник, разрешава се дужности
Јавног правобраниоца општине Зрењанин.
2. Ово Решење објавиће се у "Службеном
листу града Зрењанина".

Фонд има текући рачун који се води код
Управе за трезор – Филијала Зрењанин, број:
840-342644-08.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:118-23/08-II-07-02
Дана: 10.10.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Горан Каурић, с.р.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА
Члан 5.
Орган управљања Фонда је Управни
одбор.
Управни одбор има пет чланова од којих
је један председник.
Председник представља Фонд.
Председника и чланове Управног одбора
именује Градоначелник.
Члан 6.
Надлежност Управног одбора Фонда је
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На основу члана 13. и 14. Одлуке о
оснивању Фонда за стипендирање талентованих
ученика и студената са подручја општине
Зрењанин («Службени лист општине Зрењанин»,
број 7/96 и «Службени лист града Зрењанина»,
број 24/08), Управни одбор Фонда на седници
одржаној 09.10.2008. године, донео је

да:
-

доноси Статут Фонда,
доноси Програм рада и расподеле
средстава,
доноси финансиски план и завршни
рачун,
врши расподелу средстава Фонда,

10. октобар 2008. год.
-
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подноси Извештај о наменској
употреби средстава Фонда осни-вачу
најмање једанпут годишње,
врши и друге послове у складу са
Одлуком о оснивању Фонда и овим
Статутом.
Члан 7.

Управни одбор Фонда ради и пуноважно
одлучује ако седници присуствује више од
половине укупног броја чланова.
Седнице Фонда сазива председник
Управног одбора.
Одлуке Управног одбора се доносе
већином гласова присутних чланова.
Члан 8.
Фонд може стицати средства:
-

из буџета града Зрењанина,
уплатом правних и физичких лица,
од камате на орочена средства,
из других извора.

О приливу и расподели средстава води се
евиденција у складу са законом и овим Статутом.
Члан 9.
Средства
Фонда
користе
се
за
стипендирање талентованих ученика средњих
школа и студената.
Осим намена из става 1. овог члана,
средства Фонда могу се користити и за:
1.
доделу
појединачних
награда
ученицима средњих школа и студентима
факултета за остварене резултате током школске
године,
2. учешће у финансирању трошкова
мастер и докторских студија, трошкова
специјализације и стручног усавршавања
талентованих студената,
3. учешће у финансирању организо-ваног
рада са талентованим ученицима и студентима,
4. учешће у финансирању организо-вања
такмичења и олимпијада знања.
III. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 10.
Средства за стипендирање ученика и
студената из члана 9. став 1. Статута додељују се
у складу са утврђеним критеријумима, а на
основу конкурса.
Конкурс расписује Управни одбор Фонда
у месецу октобру за текућу школску годину.
Конкурс
се
објављује
у
Листу
''Зрењанин'' и Зрењанинским новинама и траје 15
дана од дана објављивања.
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Конкурс садржи: критеријуме за доделу
стипендија, потребна документа и доказе које
ученик односно студент треба да поднесе, рок за
подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса, назнаку да се средства Фонда
дају бесповратно изузев ако стипендиста Фонда
не испуни услове из уговора, као и којем органу
града се подносе пријаве и рок у којем ће бити
објављени резултати конкурса.
Број стипендија који ће се доделити
студентима из средстава Фонда утврђује се
Конкурсом за сваку школску годину, у
зависности од расположивих средстава.
Члан 11.
Стипендије се додељују на основу
следећих критеријума:
1. Ученицима средњих школа:
- да је ученик другог и виших разреда
средње школе,
- да је ученик током средњошколског
образовања остварио одличан успех,
- да је ученик у претходној школској
години остварио једно од прва три места на
републичким или међународним такмичењима.
2. Студентима:
- да је студент друге и виших година
студија на буџету Републике Србије,
- да није поновио ни једну годину
студија,
- да је просечна оцена током студирања
најмање 9,00.
У случају да, у складу са утврђеним
критеријумима, два или више студента
испуњавају исте услове за доделу стипендије,
предност ће имати студенти који се налазе на
вишој години студија, који су положили све
испите из претходне године и који имају боље
оцене из предмета релевантних за област за коју
се школују.
Члан 12.
Одлуку о избору корисника стипендија
доноси Управни одбор Фонда.
Подносиоци захтева за стипендирање
који су незадовољни одлуком Управног одбора,
могу уложити приговор Градоначе-лнику у року
од осам дана од дана пријема обавештења.
Листа корисника стипендија истиче се на
огласној табли у згради Скупштине града
Зрењанина.
Члан 13.
Када одлука о додели стипендије постане
правноснажна, Управни обор са корисником
стипендије закључује уговор о регулисању
међусобних односа.

Страна 360

Број 26

Службени лист града Зрењанина

Члан 14.

10. октобар 2008. год.

редовном року предвиђеном прописима из
области школства.
Ближи услови у вези коришћења кредита
утврђују се уговором.

Средства за намене утврђене чланом 9.
став 2. тачка 1. могу се доделити на основу
предлога
школа,
факултета
и
осталих
институција
регистрованих
за
васпитнообразовни и научноистраживачки рад, као и на
основу појединачних захтева.
Одлуку о додели средстава из става 1.
овог члана доноси Управни одбор Фонда.

Административно-техничке и финансијске послове за потребе Фонда врше Одељење за
послове друштвених делатности и Одељење за
послове финансија и рачуноводства.

Члан 15.

Члан 19.

Средства за намене утврђене чланом 9.
став 2. тачка 2. се додељују на основу
појединачног захтева упућеног Фонду, а у складу
са Програмом Фонда.
Одлуку
о
додели
средстава
из
претходног става доноси Управни одбор Фонда.
Члан 16.

Ступањем на снагу овог Статута престаје
да важи Статут Фонда-пречишћен текст од
26.09.2005. године.

Фонд
може
учествовати
и
у
финансирању
организованог
рада
са
талентованим ученицима и студентима, као и у
организовању такмичења и олимпијада, у складу
са Програмом рада Фонда.
Одлуку о финансирању из става 1. овог
члана, доноси Управни одбор Фонда, а на основу
захтева организатора рада са талентованим
ученицима и студентима и организатора
такмичења.
Члан 17.
Средства Фонда користиће се као
бесповратна, изузев ако, стипендиста Фонда не
заврши средњу школу, односно студије у

Члан 18.

Члан 20.
Овај Статут ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном листу
града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
-ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА Број: IV-06-01-67-1/1
Дана: 09.10.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
Миња Кокора Сперанца
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