СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 23. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 30. јул 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16,
113/17, 113/17-др. закон и 95/18), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16 и
113/17-др. закон), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис
радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/16) и члана 6.
Одлуке о Градској управи града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 13/17),
Градско веће града Панчева, на предлог
начелника Градске управе града Панчева, дана
30.07. 2019. године, усвојило је обједињен
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОЈ
СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ,
СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА
ПАНЧЕВА, ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА

Аконтација претплате 11.297,00

Стручној служби Заштитника грађана града
Панчева (у даљем тексту: Правилник) од
06.09.2017. године, 10.11.2017. године,
29.06.2018. године, 26.12.2018. године и
21.06.2019. године, у називу Правилника речи:
„Стручној служби Заштитника грађана града
Панчева“ замењују се речима: „Стручној
служби Локалног омбудсмана града Панчева“.
У члану 1. речи: „Стручној служби
Заштитника грађана града Панчева“ замењују
се речима: „Стручној служби Локалног
омбудсмана града Панчева“, и у свим другим
члановима Правилника речи: „Стручна служба
Заштитника грађана града Панчева“ у
одговарајућем падежу замењују се речима:
„Стручна служба Локалног омбудсмана града
Панчева“у одговарајућем падежу.
У члану 8. тачка 15. мења се и гласи:
„КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА
Радом
Комуналне
милиције
начелник Комуналне милиције.“

руководи

У члану 16. тачка 97. брише се.
У истом члану, после тачке 147. додаје
се тачка 147а. која гласи:
„147а Комунални инспектор
Звање: Самостални
број службеника:
саветник
1

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Градској
управи, Градској служби за буџетску
инспекцију, Служби интерне ревизије града
Панчева, Градском правобранилаштву и

Опис послова: Обавља најсложеније послове
који се односе на инспекцијски надзор у
оквиру својих права и дужности на основу
закона и других прописа из стамбенокомуналних области и то: контролише стање
комуналних објеката, да ли се комуналне
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услуге пружају у складу са утврђеним
условима, налаже уклањање ствари и
других предмета са јавних површина ако су
они остављени противно прописаним
одлукама, налаже извршавање утврђених
обавеза и предузима мере за отклањање
недостатака и подноси захтеве за
покретање прекршајних поступака и изриче
и наплаћује новчане казне на лицу места у
складу са законом и градским одлукама;
предузима потребне радње у складу са
одредбама ЗУП-а; води усмене расправе,
доноси управне акте, врши пријем странака
и даје потребна обавештења у вези са
остваривањем њихових права, подноси
писане извештаје, по потреби врши послове
пријема и завођења пријава и захтева
грађана на „Систем 48“ Градске управе
града Панчева и обавља и друге послове
које му одреди Шеф одељења- главни
комунални
инспектор
и
секретар
Секретаријата.
Посебни
услови:
Стечено
високо
образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од
најмање
четири
године
или
специјалистичким студијама на факултету,
испит за инспектора, поседовање возачке
дозволе „Б“ категорије и најмање пет
година радног искуства у струци.“
У истом члану, после тачке 221.
назив: „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ мења
се и гласи: „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ и
у свим тачкама у којима се налазе речи:
„комунална
полиција“у
одговарајућем
падежу замењују се речима: „комунална
милиција“, у одговарајућем падежу.
У истом члану, у тачки 223. назив
радног места мења се и гласи: „Начелник
Комуналне милиције“.

30. jул 2019. године

У истом члану, у тачки 224. назив
радног места мења се и гласи: „Комунални
милиционар I“.
У истом члану, у тачки 225. назив
радног места мења се и гласи: „Комунални
милиционар II“.
У истом члану, у тачки 226. назив
радног места мења се и гласи: „Комунални
милиционар III“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-14/2019-49
Панчево, 30.07.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

На основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18), чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева (“Службени лист
града Панчева” број 25/15 - пречишћен
текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 5. ставова
6. 7, 8. и 9. Одлуке о такси превозу путника
на територији града Панчева (“Службени
лист града Панчева” број 16/19), Градско
веће града Панчева, на седници одржаној
30.07.2019. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о програму и начину полагања испита за
обављање такси превоза
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Кандидат за такси возача (у даљем
тексту: кандидат) обавезан је да положи
испит о познавању територије града
Панчева (у даљем тексту: Град) и прописа
којима се уређује такси превоз (у даљем
тексту: испит).
Правилник о програму и начину
полагања испита за обављање такси
превоза (у даљем тексту: Правилник)
садржи Програм за полагање испита за
обављање такси превоза путника (у даљем
тексту: Програм за полагање испита), начин
полагања испита, динамику заказивања
испита, трошкове полагања испита и друга
питања.
Програм за полагање испита
саставни је део овог правилника.
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познавању територије Града и прописа из
области такси превоза (у даљем тексту:
Сертификат).
Сертификат из става 3. овог члана
може се користити само у поступку
добијања такси дозволе, у складу са
Одлуком о такси превозу путника на
територији града Панчева („Службени лист
града Панчева” број 16/19).
II ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Члан 3.
Програм за полагање испита
обухвата следеће области:
1. познавање територије Града;
2. познавање прописа којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима, превоз
путника у друмском саобраћају и такси
превоз.

Члан 2.

III НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Испит, према одредбама овог
правилника, може полагати кандидат, ако
испуњава следеће услове:
1. да има возачку дозволу “Б” категорије
најмање 5 (пет) година;
2. да има звање возача моторног возила
(ранији назив: возача моторног возила, III
степен стручне спреме или КВ возач) или
звање техничара друмског саобраћаја
(ранији назив: саобраћајни техничар) или
звање возача специјалисте V степена
стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач);
3. да има радно искуство на пословима
возача моторног возила од најмање 5
година.
Кандидат који има квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са
уписаним кодом „95“ или сертификат о
стручној компетентности за обављање
послова професионалног возача, сматра се
да испуњава услове прописане ставoм 1.
тачкама 2. и 3. овог члана.
Испит се полаже ради добијања
Сертификата о положеном испиту о

Члан 4.
Испит се полаже пред Комисијом за
полагање испита о познавању територије
Града и прописа којима се уређује такси
превоз (у даљем тексту: Комисија за
полагање испита), коју образује Градско
веће Града, на период од две године.
Комисијa за полагање испита се
састоји од два члана и секретара, који имају
своје заменике.
Чланови Комисије за полагање
испита и њихови заменици су испитивачи
за одређене области из
Програма за
полагање испита.
Члановима Комисије за полагање
испита, секретару и њиховим заменицима,
припада накнада за рад у Комисији.
Висина накнаде из става 4. овог
члана одређује се решењем о образовању
Комисије за полагање испита.
Секретар Комисије за полагање
испита, након одржаног испита, дужан је да
у року од седам дана, од дана када је
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одржан испит, сачини Извештај о раду у
којем наводи датум, место и време када је
почео испит, број поднетих пријава за
полагање испита, имена испитивача по
областима, број испитаних кандидата и
укупан износ накнаде коју су кандидати
уплатили за полагање испита, у корист
Буџета Града.
Извештај о раду секретар Комисије
за
полагање
испита
доставља
Градоначелнику Града и Секретаријату за
финансије Градске управе Града.
Члан 5.
Стручне,
организационе
и
административно-техничке послове за
потребе Комисије за полагање испита,
обавља
Секретаријат
за
урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај Градске управе Града (у даљем
тексту: Секретаријат).
Члан 6.
Секретаријат по потреби, а најмање
два пута годишње расписује оглас за
полагање испита и објављује га у
недељнику „Панчевац“, на који се могу
пријавити сви заинтересовани кандидати за
полагање испита.
Оглас из става 1. овог члана
нарочито садржи: предмет огласа, датум,
место и време полагања испита, назнаку да
се пријава за полагање испита подноси
Секретаријату, рокове за подношење
пријава за полагање испита, садржину
пријаве, доказе који се прилажу уз пријаву:
доказ о уплати трошкова за полагање
испита и доказ о уплати градске
административне таксе, са бројем рачуна на
који се уплађују и друге податке.
На иницијативу кандидата, Комисија
за полагање испита може организовати
полагање испита и ван утврђених термина
назначених у огласу, уколико се пријаве 3
или више кандидата, а термин за полагање
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испита, Комисија за полагање испита ће
одредити у договору са кандидатима.
Члан 7.
Висина трошкова за полагање
испита износи 6.000,00 динара и
уплаћиваће се на рачун Буџета Града.
Кандидат је дужан да на име
трошкова за полагање испита уплати износ
из става 1. овог члана на рачун број: 840745141843-30, са позивом на број
одобрења: 54-226-74514116, број модела:
97, са сврхом уплате: “Остали градски
неодређени приходи - полагање испита за
обављање такси превоза”.
Висина трошкова за полагање
испита утврђена ставом 1. овог члана може
се мењати решењем Градског већа Града.
Члан 8.
Писана пријава кандидата за
полагање испита садржи:
1. име, очево име и презиме;
2. датум и место рођења;
3. јединствени матични број;
4. податке о пребивалишту;
5. податак о томе који пут полаже испит.
Члан 9.
Уз пријаву из члана 8. овог
правилника, кандидат прилаже:
1. фотокопију личне карте или очитану
личну карту;
2. фотокопију
возачке
дозволе
“Б”
категорије (коју кандидат поседује
најмање 5 година);
3. фотокопију дипломе или сертификата
или друге јавне исправе о стеченом
образовању којим доказује да има звање
возача моторног возила или звање
техничара друмског саобраћаја
или
звање возача специјалисте V степена
стручне спреме;
4. фотокопију потврде издате од стране
послодавца, којом се доказује да
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кандидат има радно искуство на
пословима возача моторног возила од
најмање 5 година;
5. доказ о уплати трошкова за полагање
испита;
6. доказ о уплати градске административне
таксе.
Кандидат који уз пријаву, приложи
квалификациону картицу возача или
возачку дозволу са уписаним кодом „95“
или сертификат о стручној компетентности
за обављање послова професионалног
возача, сматра се да испуњава услове
прописане у члану 2. став 1. тачке 2. и 3.
овог правилника, због чега кандидат није
дужан да приложи доказе из става 1. тачке
3. и 4. овог члана.
Члан 10.
Кандидату који не испуњава услове
прописане у члану 2. став 1. овог
правилника или који уз пријаву не приложи
доказе из члана 9. овог правилника, неће се
одобрити полагање испита.
Члан 11.
Полагање испита обавља се, по
правилу, у току једног дана. Испит се
полаже усмено.
Секретар Комисије за полагање
испита, пре полагања испита, утврђује
идентитет сваког кандидата, увидом у
његову личну карту или пасош.
Испит не може полагати кандидат
који нема личну карту или пасош код себе.
Такав кандидат се удаљује са испита, а
податак о томе уноси се у записник.
Члан 12.
Ако се кандидат на испиту служи
недозвољеним средствима (коришћење
уџбеника, белешки, мобилних телефона и
друго), Комисија за полагање испита ће
удаљити кандидата са испита. У том

30. jул 2019. године

случају сматра се да кандидат није положио
испит.
Члан 13.
Испит се састоји из два питања:
1. познавање територије Града;
2. познавање прописа којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима,
превоз путника у друмском саобраћају и
такси превоз.
Члан 14.
O полагању испита води се
записник.
Записник садржи: име и презиме,
датум и место рођења, ЈМБГ и
пребивалиште кандидата, састав Комисије
за полагање испита, место, дан, месец и
година полагања испита, испитна питања,
оцену из сваког предмета и коначан успех
кандидата, податке о одлагању, одустајању
или удаљавању кандидата са испита и друге
податке од значаја за полагање испита.
Записник о току испита води
секретар Комисије за полагање испита.
Записник потписују чланови и
секретар Комисије за полагање испита,
односно њихови заменици.
Члан 15.
По завршеном испиту, Комисија за
полагање испита оцењује целокупан успех
кандидата.
Кандидат је положио испит када је
оцењен оценом “положио”.
Секретар Комисије за полагање
испита, јавно саопштава кандидатима
резултат испита.
Кандидат који није положио испит
може га
поново полагати, у првом
наредном року.
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Члан 16.
На молбу кандидата, Комисија за
полагање испита може заказани испит да
одложи до два месеца, ако је кандидат због
болести или других оправданих разлога
спречен да полаже испит у утврђеном року.
Уз молбу за одлагање испита,
кандидат је дужан да приложи доказе на
основу којих оправдава разлоге због којих
је спречен да полаже испит у утврђеном
року.
Члан 17.
Ако кандидат не приступи полагању
испита у време одређено за полагање
испита или пре почетка испита изјави да од
испита одустаје или када не приступи
полагању испита у року за који је испит
одложен, сматра се да кандидат није
положио испит.

30. jул 2019. године

Секретаријат издаје Сертификат, у року од
седам дана ,од дана полагања испита.
Сертификат из става 1. овог члана
садржи:
1. назив органа који издаје Сертификат;
2. пропис на основу којег се издаје
Сертификат;
3. назив Комисије за полагање испита,пред
којом је кандидат полагао испит;
4. име и презиме, датум и место рођења
кандидата;
5. пребивалиште кандидата;
6. датум и место полагања испита;
7. регистарски број евиденције;
8. датум и место издавања Сертификата;
9. потпис секретара Комисије за полагање
испита, у левом доњем углу и
10. потпис
руководећег
радника
Секретаријата, у десном доњем углу,
који је оверен печатом Градске управе
Града.
Члан 21.

Члан 18.
Кандидат који сматра да његов успех
није правилно оцењен, има право да у року
од двадесет четири часа после саопштеног
успеха, напише писани приговор Комисији
за полагање испита.
Комисија за полагање испита је
дужна да о приговору одлучи у року од три
дана, од дана пријема приговора.

Евиденцију лица која су полагала
испит води Секретаријат.
Евиденција из става 1. овог члана
садржи: регистарски број из евиденције,
податке о кандидату и то: име и презиме,
годину и место рођења, пребивалиште,
датум полагања испита, као и податке о
успеху на испиту и датуму издавања
Сертификата.

Члан 19.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ако усвоји приговор кандидата,
Комисија за полагање испита може да
понови испит и да му постави нова питања
из једне или више области и зависно од
знања кандидата, да преиначи раније дату
оцену.

Члан 22.

Члан 20.
На основу записника о полагању
испита, кандидату који је положио испит,

Даном ступања на снагу овог
правилника престаје да важи Правилник о
програму и начину полагања испита за
обављање такси превоза („Службени лист
града Панчева” број 15/17).
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Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Панчева”.

30. jул 2019. године

РАКЕТИЋ ДАНИЈЕЛИ, заменику
начелника Градске управе града Панчева,
престаје рад на положају даном доношења
решења, због подношења писмене оставке.
II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-49
Панчево, 30.07.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на
седници одржаној 30.07..2019. године,
разматрало је Предлог решења о престанку
рада на положају заменика начелника
Градске управе града Панчева, па је на
основу чланова 4. ст. 5, 51. тачка 2. и 53.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“ број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон
и 95/18), чланова 46. тачка 7. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18) и чланa 98.
став 3. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен
текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају заменика
начелника Градске управе града
Панчева
I

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева“.
Образложење
Данијела
Ракетић,
заменик
начелника Градске управе града Панчева,
дана 22.07.2019. године, поднела је
Градоначелнику, председнику Градског већа
града Панчева писмену оставку.
Одредбама члана 51. тачка 2. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе предвиђено
је да службенику престаје рад на положају
подношењем писмене оставке.
Чланом 53. ставом 1. наведеног
закона предвиђено је да се престанак рада
на положају утврђује решењем које доноси
орган надлежан за постављење службеника,
у року од осам дана од дана наступања
разлога због којих је рад на положају
престао.
Имајући у виду наведено, утврђено
је да даном доношења решења о престанку
рада на положају, именованој престаје рад
на положају.
Сходно изнетом, одлучено је као у
диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења није допуштена
жалба, већ се може тужбом покренути
управни спор код Управног суда у Београду
у року од 30 дана од дана достављања
решења, непосредно или путем поште, а
може се изјавити и на записник код
Управног суда у Београду или било ког
другог редовног суда.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2019-49
Панчево, 30.07.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

30. jул 2019. године

начелника Градске управе града Панчева,
изабран
је
кандидат
МАРИЈА
ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник.
II
МАРИЈА ПЕТРОВИЋ, дипломирани
правник, поставља се за начелника Градске
управе града Панчева, на пет година, почев
од дана доношења решења о постављењу
на положај.
III

Градско веће града Панчева, на
седници одржаној 17.07.2019. године,
разматрало је Листу за избор кандидата за
попуњавање положаја начелника Градске
управе града Панчева и Предлог решења о
избору и постављењу на положај начелника
Градске управе града Панчева, па је на
основу чланова 49. став 2. и 97. став 2.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама
и
jeдиницама
локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/16, 113/17, 113/17 – др.закон и 95/18),
члана 56. став 1. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 69. став 1. Статута града Панчева
(''Службени лист града Панчева“, број
25/15-пречишћен текст, 12/16 и 8/19),
донело следеће
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ И
ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ
НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
I
На основу спроведеног Јавног
конкурса оглашеног дана 25.06.2019. године
у дневном листу „Данас“ и на web страници
Града
Панчева
(www.pancevo.rs)
за
попуњавање положаја начелника Градске
управе града Панчева, са Листе за избор
кандидата
за
попуњавање
положаја

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Панчева“.
Образложење
Одредбама члана 49. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано
је да градско, односно општинско веће
поставља и разрешава начелника управе и
заменика начелника управе.
Такође, одредбама члана 56. став 1.
Закона о локалној самоуправи прописано је
да начелника општинске управе, односно
управе за поједине области поставља
општинско веће на основу јавног огласа, на
пет година, а чл. 66. истог закона прописано
је да се одредбе овог закона које се односе
на општинско веће примењују на градско
веће.
Одредбама члана 95. наведеног
закона предвиђено је да јавни конкурс за
попуњавање
положаја
оглашава
покрајински
орган
надлежан
за
постављење, односно Веће, као и да пре
оглашавања јавног конкурса за попуњавање
положаја надлежан покрајински орган,
односно Веће образује конкурсну комисију.
Одредбама
члана 96. став 3.
наведеног закона предвиђено је да по
окончаном поступку конкурсна комисија
саставља листу од највише три кандидата
који су са најбољим резултатом испунили
мерила прописана за избор, а чланом 97.
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став 1. да Листу кандидата конкурсна
комисија доставља органу аутономне
покрајине надлежном за постављење,
односно Већу.
Чланом 97. став 2. истог закона
предвиђено је
да орган аутономне
покрајине надлежан за постављење на
положај, односно Веће доноси одлуку о
избору кандидата у року од 15 дана од дана
пријема листе кандидата.
Чланом 99. став 1. истог закона
прописано је да службеник ступа на
положај даном доношења решења о
постављењу на положај.
Такође, чланом 69. став 1. Статута
града Панчева, прописано је да начелника
Градске управе поставља Грдско веће, на
основу јавног огласа, на пет година.
Чланом
16.
Правилником
о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Градској управи, Градској
служби за буџетску инспекцију, Стручној
служби интерне ревизије града Панчева,
Градском правобранилаштву и Заштитника
грађана града Панчева предвиђено је радно
место – начелник Градске управе,
разврстано у I групу положаја.
Градско веће града Панчева, донело
је Решење о образовању Конкурсне
комисије за избор начелника Градске
управе града Панчева
број: II-05-0614/2019-36 од 11.06.2019. године.
Конкурсна комисија за избор
начелника Градске управе града Панчева
донела је дана 13.06.2019. године, Одлуку о
утврђивању критеријума и мерила за оцену
стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку за избор
начелника Градске управе града Панчева.
Одлуком Градског већа града
Панчева о оглашавању јавног конкурса за
попуњавање положаја начелника Градске
управе града Панчева бр. II-05-06-14/201940 од 21.06.2019. године, покренут је
поступак
за
попуњавање
положаја
начелника Градске управе града Панчева.
Јавни конкурс за попуњавање
положаја начелника Градске управе града

30. jул 2019. године

Панчева објављен на интернет страници
града Панчева (www.pancevo.rs) дана
24.06.2019. годинe, а обавештење о јавном
конкурсу, са адресом интернет презентације
града Панчева на којој је јавни конкурс
објављен, објављено је у дневним новинама
„Данас“ које се дистрибуирају за целу
територију
Републике
Србије
дана
25.06.2019. године.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс истекао је дана 10.07.2019. године.
По истеку рока за подношење
пријава на јавни конкурс, Конкурсна
комисија за избор начелника Градске
управе града Панчева, на седници одржаној
дана 12.07.2019. године констатовала је да
је на јавни конкурс за попуњавање положаја
начелника Градске управе града Панчева
приспела једна пријава, и то Марије
Петровић, дипл. правника из Глогоња, да је
поднета пријава благовремена, допуштена,
разумљива и потпуна и да су уз пријаву
приложени
сви
потребни
докази
предвиђени јавним конкурсом.
Конкурсна комисија је на истој
седници, пошто је прегледала приспелу
пријаву и поднете доказе, констатовала да
кандидат Марија Петровић испуњава
оглашене услове за рад на положају
начелника Градске управе града Панчева и
на основу члана 104. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и члана 16.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
бр.95/16), саставила Списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак за
попуњавање положаја начелника Градске
управе града Панчева, и то:
1. Марија Петровић, дипл. правник, из
Глогоња, пријава од 08.07.2019. године.
На
истој
седници
Конкурсна
комисија је одредила да ће изборни
поступак
за
попуњавање
положаја
начелника Градске управе града Панчева,
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отпочети у уторак 16.07.2019. године са
почетком у 10.00 часова.
Писано обавештење о месту, дану и
времену отпочињања изборног поступка
достављено је кандидату Марији Петровић
дана 12.07.2019. године. Кандидат Марија
Петровић је о отпочињању изборног
поступка обавештена и телефонским путем
дана 12.07.2019. године.
Конкурсна комисија, на седници
одржаној 12.07.2019. године, у складу са
Одлуком о утврђивању критеријума и
мерила за оцену стручних оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном
поступку
за
избор
кандидата
за
попуњавање положаја начелника Градске
управе града Панчева, припремила је и
формулисала питања за проверу стручне
оспособљености,
знања
и
вештине
комуникације кандидата који је поднео
пријаву на јавни конкурс за попуњавање
положаја начелника Градске управе града
Панчева.
Изборни поступак отпочео је дана
16.07.2019. године, у 10.00 часова, у
присуству
свих
чланова
Конкурсне
комисије.
У изборном поступку Конкурсна
комисија извршила је проверу и оцењивање
стручне оспособљености, знања и вештине
комуникације кандидата Марије Петровић,
у складу са Одлуком о утврђивању
критеријума и мерила за оцену стручних
оспособљености,
знања
и
вештина
кандидата у изборном поступку за избор
кандидата
за
попуњавање
положаја
начелника Градске управе града Панчева.
Провера стручне оспособљености,
знања и вештине комуникације кандидата,
извршена је усмено, у разговору чланова
Конкурсне комисије са кандидатом.
Провера стручне оспособљености
кандидата за рад на положају начелника
Градске управе града Панчева, састојала се
из провере способности кандидата за
теоретску и практичну примену знања у
обављању послова начелника Градске
управе града Панчева, према прописима
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којима је уређена организација и рад
Градске управе града Панчева и сви
чланови Конкурсне комисије су одговоре на
постављена питања кандидата вредновали
оценом 3, јер је по њиховом мишљењу
кандидат показао знање као и да је на
претходним радним местима стекла
вештину која би унапредила организацију и
методе рада управе, као и да с обзиром на
стечено радно искуство може обављати
најсложеније послове које предвиђа радно
место за које конкурише као и на
одговарајући начин да оствари сарадњу
између организационих јединица.
Провера знања кандидата састојала
се из провере знања из области из
делокруга локалне самоуправе – познавањa
Закона о локалној самоуправи и Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и сви
чланови Конкурсне комисије су одговоре на
постављена питања вредновали оценом 3,
јер је по њиховом мишљењу кандидат тачно
и у потпуности одговорио на постављена
питања.
Провера вештине комуникације
кандидата извршена је усмено у разговору
чланова Конкурсне комисије са кандидатом
и сви чланови Конкурсне комисије су
одговоре кандидата вредновали оценом 3,
јер је кандидат показао изразито добру
вештину комуникације, непосредност у
разговору, прецизност у одговорима,
изузетно изражену мотивацију за рад на
положају и способност формулисања идеја
и њиховог саопштења саговорницима.
Из израчунатих просечних оцена за
стручну оспособљеност, за знање и за
вештину комуникације, Конкурсна комисија
је израчунала да је коначна просечна оцена
за кандидата Марију Петровић - оцена 3.
По окончаном изборном поступку,
Конкурсна комисија за избор начелника
Градске управе града Панчева, на основу
члана 96. став 3. и члана 97. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и члана 23.
став 1. Уредбе о спровођењу интерног и
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јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, саставила
Листу за избор кандидата за попуњавање
положаја начелника Градске управе града
Панчева, на коју је уврстила:
1. Марија Петровић, из Глогоња, са
вредношћу просечне оцене 3,00;
Листу за избор кандидата, са
записницима о предузетим радњама у току
изборног поступка, Конкурсна комисија
доставила је Градском већу града Панчева,
дана 16.07.2019. године, ради доношења
одлуке о избору кандидата и постављења на
положај начелника Градске управе града
Панчева.
У складу са чланом 99. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе службеник
ступа на положај даном доношења решења
о постављењу на положај.
Одредбама члана 100. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано
је да се на остала питања спровођења
јавног конкурса за попуну положаја
примењују одредбе овог Закона о јавном
конкурсу при попуњавању извршилачких
радних места.
Чланом 108. прописано је да се
решење о постављењу доставља свим
кандидатима који су учествовали у
изборном поступку на адресу наведену у
пријави на конкурс, чланом 109. да
кандидат који је учествовао у поступку
јавног конкурса има право на приступ
информацијама
садржаним
у
документацији јавног конкурса, у складу са
законом којим се уређује остваривање
права на слободан приступ информацијама
од јавног значаја.
Чланом 98. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да против
решења о постављењу на положај органа
аутономне
покрајине
надлежног
за
постављење на положај, односно Већа
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жалба није допуштена, али може да се
покрене управни спор.
На основу напред изнетог, донето је
решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово
решење је коначно и против њега није
допуштена жалба, већ се може тужбом
покренути управни спор код Управног суда
у Београду у року од 30 дана од дана
достављања решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или
путем поште, а може се изјавити и на
записник код Управног суда у Београду или
ког другог редовног суда.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-05-06-14/2019-47
Панчево, 17.07.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Градско веће града Панчева, на
седници одржаној 30.07.2019. године,
разматрало је Предлог решења о измени
Решења о образовању Радне групе за
спровођење Одлуке о скидању усева са
пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији града
Панчева, па је на основу члана 62. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени
гласник РС'' бр. 62/06, 65/08 – др. закон,
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон),
чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС” бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута
града Панчева (“Службени лист града
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Панчева” бр. 25/15 - пречишћен текст,
12/16, 8/19 и 16/19), донело следећe
5.
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Радне
групе за спровођење Одлуке о скидању
усева са пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на
територији града Панчева
I
У Решењу о образовању Радне групе
за спровођење Одлуке о скидању усева са
пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији града
Панчева, број: II-05-06-24/2016-13 oд
08.07.2016. године, број: II-05-06-24/201630 oд 30.09.2016. године и број: II-05-0615/2017-31 oд 23.06.2017. године, тачка I
мења се и гласи:
“I
Образује се Радна група за
спровођење Одлуке о скидању усева са
пољопривредног земљишта у државној
својини које се налази на територији града
Панчева (у даљем тексту: Радна група) у
следећем саставу:
1. Зоран Грба, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје села,
пољопривреде и руралног развоја,
председник;
2. Зорица Репац, запослена у ПСС
„Институт“ Тамиш д.о.о. Панчево,
заменик председника;
3. Марина Кендерешки, запослена у
Служби за управљање људским
ресурсима и заједничке послове
Градске управе града Панчева, члан;
4. Гордана Видановић, запослена у
Секретаријату за пољопривреду, село

6.

7.

8.

9.
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и рурални развој Градске управе града
Панчева, члан;
Владимир Сантрач, запослен у
Секретаријату за пољопривреду, село
и рурални развој Градске управе града
Панчева, члан;
Стево
Љубичић,
запослен
у
Секретаријату за пољопривреду, село
и рурални развој Градске управе града
Панчева, члан;
Зоран
Марин,
запослен
у
Секретаријату за пољопривреду, село
и рурални развој Градске управе града
Панчева, члан;
Зорица
Богданов,
запослена
у
Секретаријату за пољопривреду, село
и рурални развој Градске управе града
Панчева, члан;
Јовица
Латковић,
представник
Пољочуварске службе на територији
града Панчева, члан.“
II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:II-05-06-14/2019
Панчево, 30.07.2019.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

