СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
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БРОЈ: 15

чланова Привредног савета који мора бити из реда
привредника.
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На основу члана 45. став 1. тачка 12. и члана 108.
став 2. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 21/08), Градоначелник града
Зрењанина, дана 20.10.2009. године, донео је
следеће
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

III. Чланови Привредног савета се именују на
четири године.

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Привредни савет града
Зрењанина (у даљем тексту: Привредни савет).

IV. Седницама Привредног савета обавезно
присуствује Градоначелник без права гласа.

II. Привредни савет има председника,
секретара и 11 чланова. У Привредни савет именују
се:
За чланове Привредног савета:

V.
Градоначелник
и
руководиоци
организационих јединица Градске управе дужни су
да доставе одговор Привредном савету у року од 15
дана од дана пријема закључка, препоруке или
мишљења упућеног од стране Привредног савета.

1. Имре Фазекаш - помоћник Градоначелника за
област локалног економског развоја и рад
јавних предузећа;
2. Стана Бабић-начелник Одељења за локални
економски и рурални развој и инвестиције;
3. Биљана Јовановић-члан Савета за развој града
Зрењанина;
4. Љиљана Међо-директор сектора развоја
''ДИЈАМАНТ'' АД Зрењанин;
5. Александра Јакшић-директор за људске
ресорсе ''ПОМПЕА'' ДОО Зрењанин;
6. Адолфо Карло Пероси-заменик директора
''FULGAR EAST'' ДОО Зрењанин;
7. Будимир
Јовановић-директор
ДОО
''ЈОВАНОВИЋ'';
8. Драгомир Субић - директор бродоградилишта АД ''БЕГЕЈ'' Зрењанин;
9. Мирослав
Ђурић-председник
Општег
удружења предузетника;
10. Момчило Николчић-заменик председника
Регионалне привредне коморе Зрењанин;
11. Виорика Блажин- директор Националне
службе за запошљавање, филијала Зрењанин;
12. Прапорски
Иванка-директор
Хотел
''Војводина'' AD.
Чланови
Привредног
савета
на
конститутивној седници Привредног савета бирају
председника већином гласова од укупног броја

Привредни савет има секретара који одговара
за организацију седница Привредног савета и
присуствује седницама без права гласа.

VI. Задатак Приредног савета је да даје
мишљења и препоруке, иницира разматрање
питања и доношење закључака из области привреде
од значаја за град Зрењанин, предлаже
предузимање одговарајућих мера за унапређење
привредног развоја града Зрењанина, учествује у
припреми годишњих планова имплементације,
прати и оцењује реализацију пројеката и пројектних
задатака из Стратегије друштвеног-економског
развоја града Зрењанина, пружа подршку Одељењу
за локални економски и рурални развој и
инвестиције у обављању послова из њене
надлежности, даје предлоге за унапређење рада
градских управа, посебних организација и служби,
јавних комуналних и других јавних предузећа,
установа и организација чији је оснивач град
Зрењанин.
VII. Стручне и административне послове за
потребе Привредног савета обавља Одељење за
локални економски и рурални развој и инвестиције.
VIII. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН

26. октобар 2009. год. Број 15

Службени лист града Зрењанина

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-237/09-II-10-01
Дана: 20.10.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Милета Михајлов
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На основу члана 13. Одлуке о оснивању
Фонда за стипендирање талентованих ученика и
студената са подручја града Зрењанина (''Службени
лист општине Зрењанин'', број 7/96 и ''Службени
лист града Зрењанина'', број 24/08), Управни одбор
Фонда, на седници одржаној 26.10.2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Статуту Фонда за стипендирање
талентованих ученика и студената са подручја
града
Зрењанина
(''Службени
лист
града
Зрењанина'', број 26/08), у члану 10. став 5. брише
се.
Члан 2.

Страна 306

2. Студентима:
- за студенте основних академских студија,
да је студент друге и виших година студија на
буџету Републике Србије,
- за студенте мастер и докторских студија,
да је студент на буџету Републике Србије, или да
трошкове школовања плаћа одговарајући државни
факултет,
- да студент није поновио ни једну годину
студија,
- да је просечна оцена студента током
студија најмање 9,00,
- да је студент положио све испите из
претходних година студија и
- да студент основних академских студија
није навршио 25 година живота, односно да студент
мастер и докторских студија није навршио 27
година живота.
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.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

Члан 11. мења се и гласи:
''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 и
- да је ученик у претходној школској години
остварио једно од прва три места на републичким
такмичењима у организацији Министарства
просвете Републике Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Број: IV-08-01-67/6
Дана: 26.10.2009. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА
Миња Кокора Сперанца,с.р.
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