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НАЈРАДОСНИЈИ МАЈ
18. маја одржана је овогодишња Матурантска парада, четврта по реду у нашем граду.
Ове године у Плесу са Европом за Гинисову књигу рекорда учествовало је 580 матураната из свих панчевачких средњих школа, а потврда добре праксе
је и то да је сваке године матураната све више. Колегама и колегиницама из Градске управе, као и плесном студију „Беоденс“ честитамо на одличној
организацији, а матурантима желимо пуно успеха у даљем школовању и раду.
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НОВИ ПРОЈЕКАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ЕКС ШАЛТЕР 9 - МЕСТО ДИЈАЛОГА
Град Панчево је 26. маја 2010. године потписао уговор са Покрајинским секретаријатом
за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу за реализацију пројекта „Градска управа
Панчево - место дијалога“.

О

сновни циљ пројекта „Градска
управа Панчево - место дијалога“ је подстицање развојне
функције локалне самоуправе путем
стварања услова за унапређење дијалога и сарадње са невладиним и пословним сектором.
Пројекат подразумева уређење хола
Градске управе и његову трансформацију у савремен мултимедијални
простор. Нови простор биће намењен
представницима привреде и потенцијалним инвеститорима, гостима
Градске управе, удружењењима грађана, заинтересованим грађанима и
грађанкама. У преуређеном холу биће
организоване презентације програма
и пројеката Градске управе, јавних и
јавно-комуналних предузећа, институција културе, социјалне заштите и
образовања као и промовисање развојних фондова. У холу ће бити организоване изложбе слика и других уметничких мултимедијалних садржаја из

фондова институција културе који на
репрезентативан начин представљају
град. Прва фаза пројекта, која је већ
у току, подразумева организовање
архитектонског конкурса за уређење
хола намењеног младим архитектама
и дизајнерима и избор најбољих идејних решења. У сарадњи са „Дирекцијом за изградњу и уређење простора“
биће организовано извођење радова и
адаптација простора. Коришћење хола
биће урађено Правилником а комисија у оквиру Градске управе ће вршити
избор и координацију садржаја.
Пројекат се реализује у периоду од
маја до децембра 2010. године, носилац је Секретаријат за јавне службе и
социјална питања - Одсек за културу,
информисање, спорт, бригу о младима
и цивилни сектор а партнер на пројекту је удружење грађана „Ин медиас
рес“.

ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА
ОТПАДНИХ ВОДА У СТАРЧЕВУ
До сада уложено пола милијарде динара за
60 км канализационе мреже

У

Старчеву су, 28. маја, званично почели радови на изградњи пречистача отпадних вода.
Том приликом је председник покрајинског
Извршног већа, господин Бојан Пајтић, симболично захватио први грумен земље кашиком багера којим је руковао уз помоћ радника фирме
„Миленијум тим“ из Београда, извођача ових радова. „Изградња канализације у насељеном
месту Старчево један је од највећих пројеката
покрајине на терирорији општине Панчево.
До сада је уложено око пола милијарде динара
и изградили смо 60 км канализационе мреже
кроз Старчево, које има око 9.000 становника.
Ову фазу завршавамо изградњом пречистача
отпадних вода, која треба да буде готова за 3
месеца. Тиме ће грађани Старчева коначно
добити прилику да живе онако како то приличи 21. веку, али и да привуку потенцијалне
инвеститоре.“ – истакао је Бојан Пајтић.
„За град Панчево, као и за Старчево, ова
инвестиција је од великог значаја и представља велики допринос квалитету воде на територији Панчева. Овим се показује спремност
града Панчева, а нарочито Извршног већа
Војводине и Фонда за капитална улагања, да
вишедеценијски проблем у Панчеву, а то је

квалитет животне средине, буде коначно решен.“ –
изјавила је градоначелница Панчева, Весна Мартиновић.
Посланик у Скупштини АП Војводине, одборник у
Скупштини града Панчева и члан Савета МЗ Старчево, Петар Андрејић, подсетио је да је Старчево
добило градски водовод осамдесетих година прош-

лог века, а тиме и огромне количине воде које нису
имале где да отичу.
„Старчево је заиста имало велики проблем са
отпадним водама. Обзиром на конфигурацију терена, једино решење је било у изградњи фекалне
канализације. Многа домаћинства у Старчеву, а
има их више од 2.000, имају по 2-3 септичке јаме и
овај проблем је био приоритет. Изузетно смо
задовољни што смо на корак од пуштања канализационе мреже у функцију и то ће бити
велико растерећење за све грађане Старчева.
Паралелно са изградњом пречистача, отпочеће радови на кућним прикључцима и
очекујемо да ће, када пречистач буде готов,
један део домаћинстава одмах моћи да користи мрежу.“ – рекао је Андрејић.
У Старчеву је, осим мреже фекалне канализације, у току изградња трибина на месном стадиону које ће моћи да приме 2.000
посетилаца. Такође, изграђен је пут у дужини од око 4 км, а очекује се да ће бити одобрен и пројекат за иградњу дечијег вртића.
Старчево је једно од ретких насеља које има
повећање броја становника у односу на попис из 2002. године, те постојећи објекат не
може да задовољи тренутне потребе.
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ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2010.
КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАО ГРАД ПАНЧЕВО

Л

окална самоуправа Панчева већ више година финансира пројекте из области
социјалне заштите, што је ставља у ред малобројних самоуправа које издвајају
средства у ове сврхе. Последњих година је то било у вредности од 5-7 милиона
динара, док је за ову годину издвојено, према могућности буџета, 5,4 милиона
динара. Од тога, 1,4 милина одвојено је за пројекат „Мале кућне заједнице“, који
се финансира у договору са Фондом за социјалне иновације, 200.000 за пројекат
„Становање уз подршку“, преко Центра за социјални рад, а осталих 3,8 милиона
динара је додељено путем конкурса на који аплицирају невладине организације и
установе у граду које се баве социјалном заштитом, али у области која није њихова
редовна активност.
Члан Градског већа задужен за здравство и социјалну политику, др Новица
Ђорђевић, истакао је да се на конкурс јавило преко 20 апликаната, док је 14 одбијено
што због ограничених средстава, што због тема које нису биле довољно инвентивне.
Комисија, коју је формирало Градско веће, оцењивала је пројекте и анализирала
све аспекте врло студиозно, да би дала коначну оцену. Тако се определила за 10
пројеката које ће локална самоуправа финансирати у току 2010. године.
У среду, 26. маја 2010. године, одржан је састанак у Градској управи на коме су
потписани уговори са апликантима, а средства су додељена за следеће пројекте:
1.„Лутка у етнопричи“ – Дом „Срце“ из Јабуке
2.„Преводилачки сервис за знаковни језик“ – Међуопштинска
организација глувих и наглувих Панчево
3.„Непозната светлост!“ – Међуопштинска организација Савеза слепих
4.„Викенд у боравку“ – Школа за основно и средње образовање „Мара
Мандић“
5.„Социјално-здравствени аспекти потреба корисника отворених облика

У оквиру акције „Очистимо Србију 2010“ у суботу 5. јуна, на
Дан заштите животне средине, у организацији Министарства животне средине и просторног планирања одржана
је велика радна акција прикупљања и сепарације отпада
на територији Републике Србије под називом „Велико
спремање Србије“. Министарство је започело националну
медијску кампању позивајући све заинтересоване локалне
самоуправе да учествују у „Великом спремању Србије“.

Г

рад Панчево се укључио у акцију и
образовао штаб који је координирао
акцијом. Одабране су локације за
чишћење на територији Града Панчева и
насељених места.
Акција чишћења започела је на
свим локацијама у 10 часова. Техничка
школа „23.мај“
је организовала је
централну прославу и богат програм
у оквиру којег су се фирме учеснице
кратко презентовале („Божић и синови“,
„Центар за чистију производњу“,
„Институт Тамиш“, „Футура“, итд). ЈКП
„Хигијена“ је школи обезбедила канте

и опрему, „Рекан“ пресу за лименке,
„Пасаж“ платнене торбе, „Институт
Тамиш“ лабораторију за испитивање
тла и компостирање, „Божић и синови“
крашер машину за неонке и електронски
отпад. Планирана је и садња цвећа
са „Горанима“ и на крају рок група
ученика школе за забаву. Превођење
медицинског отпада у комунални, Завод
за јавно здравље Панчево едуковао је
о коришћењу штедљивих сијалица,
о утицајима на животну средину
говорили су гости из Истраживачке
станице „Петница“, „Чисто поље без
амбалаже од пестицида, пластичних
фолија и врећа од минералних ђубрива“
презентовао је ПДС Институт „Тамиш“
Панчево, а Градска управа града
Панчева информисала је о пројекту ‚‘Еко
статус реке Тамиш“ и свечано доделила
мобилне лабораторије за испитивања
воде школи на употребу Градска управа
Панчево.
Град су посетили и министар заштите
животне средине и просторног планирања
др Оливера Дулића и министра
просвете др Жарка Обрадовића, и са
градоначелницом града Панчева, Весном
Мартиновић, учествовали у акцији.

заштите у Панчеву као услов квалитета живота“ – Геронтолошки центар
Панчево и Клуб за стара и одрасла лица
6.„За сунчану јесен живота у Панчеву 2“ – Црвени крст Панчево
7.„Мала летња школа“ - Школа за основно и средње образовање „Мара
Мандић“
8.„Корачајмо са осмехом“ – Удружење грађана „Корак“
9.„Физиотерапија старих и изнемоглих лица“ – Удружење пензионера
„Тамиш“
10.„Унапређивање психофизичког развоја ромских ученика“ – ОШ „Браца
Петров“
Као најбољи, истакнути су пројекти Дома „Срце“ из Јабуке, затим Међуопштинске
организације глувих и наглувих Панчево, као и пројекат Међуопштинске
организације Савеза слепих. Др Новица Ђорђевић је напоменуо да постоји
могућност да Градска управа уврсти пројекат Геронтолошког центра, уколико
реализација оправда очекивања, у редовно финансирање из градског буџета.
Такође, врло је значајна одлука Комисије да, за разлику од претходних година,
прати реализацију финансираних пројеката и начин на који се троше додељена
средства.

ГРАД
ДОНА
АЧЕЛНИ
ИЦА ПАНЧЕ
ЕВА
ПОТПИСАЛА ДОПУНСКИ СПОРАЗУМ СА
НАФТНОМ ИНДУСТРИЈОМ СРБИЈЕ
Др Бојан Пајтић, председник Владе АП Војводине, градоначелница
Панчева Весна Мартиновић, представници Новог Сада, Зрењанина, Кикинде,
Србобрана, Кањиже и Новог Бечеја и Кирил Кравченко, генерални директор
НИС а.д, данас су у Новом Саду потписали допунски споразум о сарадњи
између Владе АП Војводине и Нафтне индустрије Србије за 2010. годину.
Споразумом је предвиђена расподела средстава у укупном износу од
103.200.000,00 динара. Граду Пачеву припада 15.700.000,00 динара. Средства
су намењена за реализацију следећих пројеката:
Реконструкција железничког
парка

5.000.000,00 динара

Манифестација „Бијенале
уметности“

2.000.000,00 динара

Манифестација „Бијенале дечијег
уметничког изражавања“
Панчевачки џез фестивал
Реге фестивал

500.000,00 динара
1.000.000,00 динара
300.000,00 динара

КК“Тамиш“

1.600.000,00 динара

Сигурна кућа у Панчеву, изградњa

1.500.000,00 динара

КУД „Станко Пауновић“

1.000.000,00 динара

Еколошко образовни пројекат
„Петница“

2.800.000,00 динара

Градоначелница Панчева Весна Мартиновић изразила је задовољство због
продужетка сарадње и захвалност што ће добијена средства бити искоришћена
за даљи развој инфраструктуре и унапређење понуде културних и спортских
садржаја. Такође, Вecна Мартиновић је нагласила да очекује проширивање
сарадње са НИС-ом и на плану побољшања еколошке слике Панчева: „Мислим
да смо остварили висок степен разумевања и да је еколошка ситуација знатно
боља него раније. Панчево више не фигурира као најцрња еколошка тачка
Србије. Ипак, ово је тек почетак. Тек значајним иновацијама на постројењима
и усвајањем концепта чистије производње моћи ћемо да будемо потпуно
сигурни да ће Панчево трајно остати ван мапе црних еколошких тачака
Србије“.
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ЈЕДНА ОД НАС:

Јелена Новаков,

Шеф одељења за пројектно и стратешко планирање

РАДИМ ОНО У ШТА

ВЕРУЈЕМ

Понекад стављамо пред себе високе циљеве, или смо суочени
са њима, без довољно средстава, могућности, наизглед реалних
основа за њихову реализацију, али када „скочимо у воду, онда и
испливамо“. Мој мото је увек био – Будите храбри у својим жељама
и сигурни на путу њиховог остварења.

Н

аша саговорница и колегиница, Јелена
Новаков, шеф је Одељења за стратешко и
пројектно планирање, организационе јединице у оквиру Секретаријата за Скупштинске послове, послове градоначелниka и Градског већа. Овом
одељењу је поверено да прати све домаће и стране
развојне фондове и јавне позиве на којима Градска
управа може да се појави са својим пројектима, на
конкурсима који обезбеђују финансијска средства.
Пројекти су намењени, пре свега, решавању проблема у градској управи или локалној заједници, у граду
Панчеву.
У одељењу је на почетку, осим шефа одељења,
било још два сарадника, док их сада има укупно петоро, што је у знатној мери повећало ефикасност и
спремност да одговоре на очекивања и града, и руководства, и грађана.
„Поред тога што пратимо конкурсе, помажемо
у припреми пројеката и нашим секретаријатима,
јавно-комуналним предузећима, невладиним организацијама, за конкурсе на које они могу аплицирати.
Дакле, пружамо методолошку подршку, јер је процес
планирања, вештина којом се баве људи од искуства
и који су прошли одређене обуке. Сами припремамо и
пројекте са којима Градска управа аплицира, али најчешће у сарадњи са другим секторима, пошто у нашем
одељењу не могу бити заступљене све могуће струке.
Отежавајућа околност је што, у другим секторима,

мали број људи познаје технике и вештине пројектног
планирања, те често долазимо у ситуацију да обучавамо друге.“ – напомиње Јелена.
У последње три године, урађено је четрдесетак
мањих и већих пројеката, од којих је можда најзначајнији пројекат Еко статус реке Тамиш, који је
урађен у оквиру програма прекограничне сарадње
са Румунијом. Пре две године је одобрен за финансирање од стране Европске уније и управо се завршава у јулу ове године, након 22 месеца, колико је и
било предвиђено. Тренутно је у припреми завршна
Статусна конференција овог пројекта, која ће се одржати 30. јуна, у Панчеву. То ће бити међународни
скуп где ће бити саопштени резултати испитивања
квалитета воде Тамиша и катастра загађивача. Неопходно је установити ко загађује и чиме се загађује
Тамиш, да би се направио програм заштите, превенције даљег и санације постојећег загађења Тамиша.
„Имали смо и два велика пројекта који су одобрени за финансирање у току прошле године. Издвојено
је око 5,5 милиона динара од игара на срећу и тако
смо комплетно опремили Управу локалних прихода,
недавно формирану организациону јединицу у Градској
управи. Затим, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу инвестирао је 2,5 милиона динара
за опремање новог Услужног центра. У 2008. години,
имали смо Пројекат бесплатне правне помоћи, који се
односио на социјалну заштиту, за који смо добили око
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24.000 долара. Овај пројекат је рађен у партнерству
са општином Опово и намењен је социјано угроженим категоријама становништва на територијама
општина Опова и Панчева, заједно са насељеним местима.“ – истиче Јелена Новаков.
Други део активности овог Одељења односи се
на стратешко планирање, те је одмах урађена, у
сарадњи са другим секретаријатима, ревизија Стратегије развоја града Панчева, јер је постојећа била
прилично неупотребљива. Такође, Одељење је пружало методолошку подршку за спровођење процеса
израде Стратегије за развој културе града Панчева и
урађен је, скоро самостално, План капиталних улагања за наредне четири године за град Панчево. То
су документа која имају приоритетан значај да би се
олакшао процес управљања и како би све интересне
групе биле укључене у доношење одлука о приоритетима на локалном нивоу. „Водили смо и израду Стратегије за друштвену интеграцију Рома, где су биле
укључене све интересне групе, невладине организације,
ромске институције које се баве социјалним питањима. Скупштина је усвојила ову Стратегију 2008. године и она се сада реализује у складу са околностима
које су настале глобалном економском кризом.“ – каже
Јелена.
На питање шта је граду и Градској управи донело
формирање Одељења за пројектно и стратешко планирање, Јелена образлаже: „Обзиром да је буџет увек
недовољан за решавање свих проблема који постоје,
ово Одељење доприноси увећавању буџетских средстава намењених одређеним проблемима за које би
се можда теже издвојила средства. У протеклом периоду, ово Одељење је релативно довољно покривало
потребе локалне заједнице. Међутим, предстоји нам
период када ови капацитети неће бити довољни, јер
знамо да се отварају разни фондови, буџетске линије
преприступног инструмента Европске уније, већ у
другој половини ове године. За годину дана ћемо имати
и инфраструктурне фондове у којима су огромна средства намењена таквим пројектима, те смо због тога
покренули иницијативу, што је градоначелница подржала, да појачамо капацитете формирањем малих
пројектних тимова у свим нашим организационим
јединицама, комуналним предузећима, установама,
школама, итд. Формираћемо и менторски тим, који
ће водити процес израде пројеката и стратегија, и
на тај начин активирати неискоришћене људске ресурсе. Тада ћемо бити у могућности да урадимо много
више пројеката са којима ћемо аплицирати на предстојећим конкурсима.“
Јелена Новаков је психолог по струци, али се
додатно усавршавала и своја знања проширила похађањем великог броја обука из различитих области.
„Иако се чини помало чудно, психологија ми помаже и
примењујем је, у великој мери, у послу. Сви пројекти
захтевају тимски рад, те је потребна добра међусобна ненасилна комуникација, неопходно је уважити
друге људе, њихова знања, све то објединити и применити. Једно време, бавила сам се људским правима,
док ми је сада опсесија екологија. Посао који обављам
потпуно је у складу са мојим интересовањима и личним системом вредности, радим оно у шта верујем.“
– закључила је наша колегиница, Јелена Новаков.

Док смо припремали овај број, Јелена
је преузела нову обавезу - изабрана
је за в.д. директора ЈКП „Хигијена“.
Желимо јој пуно успеха на новом
радном месту, а знамо да јој енергије
неће недостајати.

Мониторинг
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Мерно место:
Цара Душана

Мерно место:
Ватрогасни дом
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Мерно место:
Војловица

Транспарентно
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа

исплаћених у мају 2010. године
Име и презиме

Функција

Плата/
волонт.
додатак
(нето,без
мин.рада)

Весна Мартиновић

Градоначелница града

85,653

Драган Катуца

Заменик градоначелника града

82,008

Тигран Киш

Председник Скупштине града

82,008

Бранка Васић

Заменица председника Скупштине града

78,363

Ђорђе Папулић

Члан Градског већа задужен за подручје
инвестиције и економски развој

78,363

Зоран Јовановић

Члан Градског већа задужен за подручје
финансија

78,363

Члан Градског већа задужен за подручје
омладине и спорта

78,363

Миладин Шакић

Члан Градског већа задужен за подручје
инфраструктуре и саобраћаја

78,363

Миланко Андрејић

Члан Градског већа задужен за подручје
привреде и приватног предузетништва

78,363

Срђан Јосимов

Члан Градског већа задужен за комуналне
делатности

78,363

Нада Беркуљан

Члан Градског већа задужен за подручје
културе и информисања

78,363

Др Новица Ђорђевић

Члан Градског већа задужен за подручје
здравства и социјалне политике

78,363

Шкаљак Предраг
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за
образовање

31,551

Владимир Деља
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за заштиту
животне средине

39,869

Јеленка Новаковић
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за подручје
развоја села и пољопривреде

31,655

Душан Мрвош

Престала функција заменика
градоначелника града и има право на
плату у трајању од 6 месеци

82,008

Никола Дамњановић

Синиша Којић

Немања Ротар

Престала функција члана Градског већа
града и има право на плату у трајању од
6 месеци
Престала функција члана Градског већа
града и има право на плату у време
коришћења годишњег одмора (до
13.05.2010.)

Накнада
за рад у
комисији
(нето)

Трошкови
репрезентације

Трошкови путовања

28,285

28,70 eura
трошкови дневница
24,602

3,390

5,240
28,70 eura
трошкови дневница
2,660

16,900

3.395*

78,363

33,618

* рачун је из априла месеца

Импресум: „Градски билтен“ је електронски информатор Градске управе града Панчева. Излази месечно.
Билтен припрема: Јасмина Радовановић - шеф канцеларије за односе с јавношћу, новинар-сарадник: Душка
Живковић - агенција “Панама плус”, фотограф: Далибор Винкић, Графичка обрада: Studio Inﬁnity, Адреса: Трг
краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, тел. 013 308 908 лок. 408, www.pancevo.rs, e-mail: gradski.bilten@pancevo.rs

Оглас
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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На основу чл. 6. и 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
48/91, 66/91 и 39/02,), чл. 31. и 32. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС“, број 51/09)
и члана 29. Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.11/08, 8/09,
23/09, 27/09 и 10/10) , Градска управа града Панчева расписује

ОГЛАС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ ..................10 извршилаца
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит
за рад у државним органима, поседовање возачке дозволе Б категорије, психофизичке способности потребне за
обављање послова комуналне полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене установе,
положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци, да му није раније престао радни однос у државном или другом органу због
теже повреде дужности из радног односа.

ОПШТИ УСЛОВИ:
· да је држављанин Републике Србије
· да је пунолетан
· да има општу здравствену способност
· да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
Кандидати, који буду изабрани, упућују се на стручно оспособљавање и обуку о трошку Градске управе града
Панчева.
После обављене стручне обуке, кандидати полажу испит за обављање послова и примену овлашћења
комуналног полицајца.
Кандидати који положе испит заснивају радни однос у Градској управи града Панчева.
Уз пријаву на оглас са потребном документацијом кандидат подноси следећа документа: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење Министарства унутрашњих послова - Полицијске управе, да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; уверење Основног суда да се против
кандидата не води истрага; доказ да кандидату раније није престао радни однос у државном или другом органу
због теже повреде дужности из радног односа; диплому о стеченој стручној спреми; оверена фотокопија радне
књижице и доказ да поседује возачку дозволу Б категорије.
Пријаве на Оглас са доказима о испуњености општих и посебних услова из огласа, осим доказа о
психофизичкој способности потребне за обављање послова комуналне полиције, подносе се у року од
8 дана од дана објављивања на Огласној табли Националне службе за запошљавање, односно у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском услужном центру или
путем поште на адресу:
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић

