
МИНИСТАР 
ОЛИВЕР ДУЛИЋ 
ПРЕДСЕДАВАО РАДНОМ ГРУПОМ 
Поводом најновије еколошких про-
блема, Панчево је посетио и Оливер 
Дулић, министар за заштиту живот-
не средине и просторно планирање. 
Он је на састанку са представницима 
локалне самоуправе и фабрика јужне 
зоне рекао да прави проблем у реша-
вању еколошких проблема јесте не-
достатак средстава али је најавио да 
ће ово министарство, преко Фонда за 
заштиту животне средине, финанси-
рати реконструкцији резервоара за 
пиролитички бензин у “Петрохемији”, 
који представља извор загађења. Ми-
нистар је такође рекао да ће убрзати 
издавање дозвола за радове које су 
представници панчевачке “Рафине-
рије” представили као разлог за неин-
вестирање у претакалиште на Дунаву.   
Он је такође најавио да ће ревизија 
Акционог плана за решавање пробле-
ма загађења у Панчеву бити готова у 
року од месец дана.

Градоначелница Весна Мартиновић је овом 
приликом апеловала на одговорне да прес-
тану да игноришу вишедневно загађење у 

граду. Она је такође упутила захтев да се предузму 
конкретне мере да се спречи даље загађење вазду-
ха које угрожава Панчевце, а да се о предузетим 
мерама, без одлагања, обавести јавност.

- Ми инсистирамо на томе да се тачно утвр-
ди узрок загађења, ко је за то одговоран и да се 
против ових лица, без изузетака и одлагања, 
предузму законом предвиђене мере. – рекла је 
градоначелница и додала да је овај захтев упућен 
на адресе председника Републике, председника 
Владе, покрајинског Извршног већа и ресорно на-
длежног министра за заштиту животне средине.
 Како је најављено из Републичке инспекције за 
заштиту животне средине, против “Петрохемије” 

и одговорних лица биће поднете пријаве за при-
вредни преступ а после ванредног инспекцијског 
надзора који је извцршен поводом пријава грађа-
на Панчева због непријатних мириса.
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
У СТАЛНОМ ЗАСЕДАЊУ
 Градско веће града Панчева хитно је заседало 
поводом најновијег загађења ваздуха у Панчеву и 
једногласно усвојило следеће закључке:
 1. Захтева се од фабрика Јужне индустријске 
зоне у Панчеву да обезбеде правовремену доступ-
ност података о свим мерењима која се спро-
воде како на континуалним мерачима емисије 
загађујућих материја, тако и о појединачним и 
контролним мерењима која се спроводе по налогу 
инспекције.

ГРАДСКИ

ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

www.pancevo.rs

Упућен
апел одговорнима

Еколошка ситуација у новембру

На вишедневно загађење које је кулминирало у ноћи
26. новембра, градска власт је реаговала сазивањем седнице 
Градског већа на којој је била само једна тачка на дневном 
реду а то је еколошка ситуација у граду.

Број 3 

Година I

ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО 

ДЕЦЕМБАР 2009.

Ретроспектива:

У фокусу:

Актуелно:
Панчево део зелене коалиције

Отворен центар за развој спорта

Важан корак ка новим
инвестицијама

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
РАДИ И ПОПОДНЕ
 
 Након спроведе анкете о потребама грађа-
на у Градском услужном центру,
где се већина изјаснила да би им значило да 
Градски услужни центар уведе дежурство и у 
поподневним часовима,
Градска управа донела је одлуку да Градски ус-
лужни центар убудуће буде отворен за грађа-
не средом и до 19 часова.
У ово време радиће шалтери за пријем под-
несака, оверу докумената, издавање извода и 
уверења из матичних књига, издавање уве-
рења о плаћеним изворним приходима града 
и Повереништво за избеглице.
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 2. Захтева се од фабрика Јужне индустријске 
зоне у Панчеву да наведене извештаје о контину-
алним мерењима доставе одмах на захтев Града 
Панчева, а извештаје о појединачним и контрол-
ним мерењима одмах по добијању од овлашће-
них стручних организација, а најдаље у року од 3 
дана.
 3. Градско веће града Панчева захтева од Ми-
нистарства животне средине и просторног пла-
нирања Републике Србије да утврди одговорност 
за загађење ваздуха настало у граду Панчеву 
26/27.11.2009. године емитовањем великог броја 
загађујућих материја што је довело до узнеми-
рења великог броја грађана Панчева, да предузме 
одговарајуће мере против одговорних и о томе 
хитно извести Градско веће града Панчева.
 4. Захтева се од Министарства животне среди-
не и просторног планирања Републике Србије да 
хитно предузме одговарајуће превентивне мере 
како не би дошло до понављања сличне ситу-
ације.
 5. Захтева се од представника фабрика ХИП 
‚‘Петрохемија‘‘ а.д. Панчево и НИС Рафинерија 
нафте ‚‘Панчево‘‘ да Градском већу града Панчева 
хитно достави информацију о реализацији проје-
ката заштите животне средине који су предвиђе-
ни акционим плановима за заштиту животне сре-
дине.
 6. Захтева се од НИС Рафинерија нафте ‚‘Пан-
чево‘‘ да Градском већу града Панчева хитно дос-
тави информацију о планираној намени и реа-
лизацији средстава за заштиту животне средине 
према купопродајном уговору.
 7. Захтева се од Министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства Републике Србије да 
достави извештај о инспекцијском надзору Репу-
бличког водопривредног инспектора обављеног 

у фабрикама Јужне индустријске зоне у Панчеву, 
поводом загађења евидентираног 26/27. новембра 
2009. године и обавести нас о предузетим мерама 
и евентуалним санкцијама према оператерима.
 8. Закључак доставити Председнику Републике 
Србије, Председнику, потпредседницима и свим 
члановима Владе Републике Србије, Председнику 
Народне скупштине Републике Србије, Председ-
нику Извршног већа Аутономне покрајине Војво-
дине, Министарству животне средине и простор-
ног планирања Републике Србије,  Министарству 
водопривреде, пољопривреде и шумарства Репу-
блике Србије, ХИП ‚‘Петрохемија‘‘ а.д. Панчево, 
НИС Рафинерија нафте ‚‘Панчево‘‘, ХИП „Азотара 
Панчево а.д. и Секретаријату за заштиту животне 
средине Градске управе града Панчева.

ЧИСТОМ ПРОИЗВОДЊОМ 
ДО СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА
 Локална самоуправа, поред захтева од посло-
водстава фабрика из јужне индустријске зоне да 
почну да се одговорно понашају и зауставе даље 
загађивање, покреће иницијативе које имају за 
циљ смањење загађења.
 Поред осталих расположивих инструмената, 
уз проблем недостатка надлежности за решавање 
питања загађења,  локална самоуправа Панче-
ва ипак иде даље и предузима кораке да покре-
не пројекат са „Центром за чистију производњу 
Србије“ и обезбеди помоћ у примени пројекта 
„Чистија производња у сарадњи са локалном са-
моуправом“ који ће бити покренут у складу са 
усвојеном Стратегијом увођења чистије произ-
водње у Републици Србији и Стратегијом одржи-
вог развоја Републике Србије.

 Град Панчево је исказао спремност да се ак-
тивно прикључи реализацији наведеног пројекта 
препознајући у њему интерес наставка спро-
вођења у дело циљева који су који су дефинисани 
локалним прописима, а посебно Декларацијом о 
политици заштите животне средине и Деклара-
цијом против изградње нових загађивача.
 Пројекат „Чистија производња у сарадњи са ло-
калном самоуправом“ помаже локалним компа-
нијама да оптимизују процес производње и у исто 
време смање негативан утицај на животну среди-
ну. Циљ пројекта је примена приступа превенције 
и смањења загађења на самом извору његовог на-
станка и замена класичних решења која третирају 
отпад на крају производног процеса када је он већ 
настао. Кроз овај пројекат компаније ће научити 
како да идентификују и имплементирају опције 
чистије производње, а у исто време кроз рад са 
њима, обуку ће проћи и локални консултанти.
 Поред предузећа чији је оснивач град (јавна 
и јавно-комунална предузећа),  град Панчево ће 
позвати предузећа из Јужне индустријске зоне, 
као и све остале панчевачке компаније, да се 
прикључе пројекту са Центром за чистију про-
изводњу Србије, а у циљу унапређења пословања 
предузећа и примене мера које могу умањити ди-
ректни негативни утицај на животну средину.

 Дакле, чистија производња значи усклађивање 
и планирање производних  процеса у складу са 
одрживим развојем, са циљем да се у току самог 
процеса смањују штетни утицаји на животну сре-
дину и смањује производња отпада.

Наиме, потписивањем Меморандума о 
приступању коалицији “Зелена политика 
Западног Балкана” са Белс (BELLS) покре-

том у Србији, 24. новембра Панчево је постао део 
ове националне коалиције чији циљ је поста-
вљање европских стандарда у области екологије 
односно у комуникацији и размени информација 
које се тичу управо решавања бројних еколошких 
проблема са којима се данас сви суочавају.
 Како у Белс покрету кажу, основни циљ ове ко-
алиције је да укаже доносиоцима одлука да квали-
тет живота грађана Западног Балкана зависи од 
бржег доношења закона који су у складу са стан-
дардима Европске уније и њиховог спровођења 
али и да иницира чвршћу сарадњу влкадиног, ци-
вилног и бизнис сектора у решавању еколошких 
проблема. Овој коалицији су се до сада придру-
жили, поред једног броја народних посланика, и 
Стална конференција градова и општина, Центар 
модерних вештина, Зелена мрежа Војводине и 
Лига Социјалдемократа Војводине.
 Меморандум о разумевању Националне ко-
алиције „Зелена политика Западног Балкана“ 
потписали су Филип Митровић, помоћник гра-
доначелника за економски развој и Милош Ђајић, 
председник Управног одбора.

Град Панчево је недавно приступио још једном програму чији је циљ побољшање и 
унапређење сарадње у области екологије.

ПАНЧЕВО ДЕО ЗЕЛЕНЕ КОАЛИЦИЈЕ

Актуелно
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Наступ је осмислила и организовала Кан-
целарија за локални економски развој 
при Секретаријату за привреду и економ-

ски развој Града Панчева, а сам штанд, који је био 
на одличној локацији и веома добар пропагандни 
материјал су допринели томе да наступ Панчева 
буде запажен, каже Марина Кахрић Лазић из ове 
Канцеларије. Штанд је посетио и у разговору са 
присутнима се задржао и министар Млађан Дин-
кић.
 На штанду су били изложени материјали од-
носно понуде и узорци 15-так панчевачких преду-
зећа која су била заинтересована за овакав наступ, 
а међу којима су били Almex, Техномаркет, Утва 
флуид, Passage group, Утва Милан Примасунац, 
Bimax, Carbo concept, Божић и синови итд. Они 
су, како тврде организатори овог наступа, задо-
вољни овом нефинасијском подршком Града али 
и тиме да су били на извору информација које би 
им могли помоћи у даљем пословању и развоју.  

Од конкретних резултата наступа Панчева и ових 
предузећа на сајму свакако спадају контакти који 
су остварени са другим привредним субјектима 
као и олакшан долазак до информација о програ-
мима из ове области који су у току у Србији.
Ипак, најзначајнији резултат је чињеница да 
постоје заинтересована предузећа за овакве 
наступе, кажу у Канцеларији за локални економ-
ски развој и најављују овакве заједничке наступе 
за убудуће.

Град Панчево учествовао је на 8. Међународном сајму предузет-
ништва „БИЗНИС БАЗА 2009“, који је одржан на Београдском 
сајму од 26. до 28. новембра. На овој манифестацији наш град се 
представио својим привредним потенцијалима, пре свега оним из 
сектора малих и средњих предузећа, а под слоганом ПОВЕЖИМО 
УСПЕШНЕ.

Градоначелница Весна Мартиновић потписала је у Инђији 25. новембра Споразум са Националном 
алијансом за локални економски развој (NALED) о уласку Панчева у Програм цертификације општина 
са повољним пословним окружењем, за који је јавни позив расписан почетком октобра.

Потписан споразум о програму сертификације

Овим споразумом наш град је ушао у друштво 
још осамнаест градова и општина који ће, 
после завршетка програма који ће старто-

вати почетком децембра, добити овај сертификат a 
који су изабране од чак 53 пријављене општине.
 Добијање цертификата представља важан корак 
у привлачењу инвеститора и привредника јер се 
њиме гарантује да ће они добити подршку локалне 
самоуправе по питању услуга и информација којим 
ће се олакшати њихово потенцијално пословно 
присуство. Сам процес добијања цертификата траје 
неколико месеци а зависи од могућности локалне 
самоуправе да потенцијалним инвеститорима, 
кроз што једноставнију комуникацију пруже што 
квалитетније информације и тоу што краћем року.
 Програм сертификације спроводи се у сарадњи 
са Министарством економије и регионалног раз-
воја, Покрајинским секретаријатом за локалну са-
моуправу и међуопштинску сарадњу, Агенцијом 
за страна улагања и промоцију извоза и Мега про-
грамом USAID за подршку економском развоју 
општина у Србији.

ПОВЕЖИМО УСПЕШНE

ВАЖАН КОРАК КА НОВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ретроспектива

Панчево на сајму предузетништва бизнис база



У фокусу

Амбасадор Немачке у Панчеву

Тим поводом су ученици 
Гимназији приредили 
фантастичан програм 

на немачком језику. Амбаса-
дор је поручио да је Србија на 
сигурном путу ка породици 
европских народа и изразио 
уверење да је Гимназија за-
служила да се нађе у друштву 
око хиљаду других из целог 
света у којима ће се настава 
немачког језика унапредити. 
Ученицима и професорима 
Гимназије обратиле су се и 
Ингрид Кајзер, заменица ди-
ректорке „Гете института”, и 
градоначелница Весна Мар-
тиновић.
 Након тога је уприличен и 
пријем у Скупштини града па 
су са амбасадором разгова-
рали градоначелница Весна 
Мартиновић и председник 
Скупштине града Тигран 
Киш, где је још једном по-

тврђена обострана намера за 
ширењем културне сарадње, 
а затим и сарадње у области 
привреде и економског раз-
воја.
 Амбасадор је изразио 
радост поводом укидања 
визног режима грађанима 
Србије, што ће свакако омо-
гућити даљу размену на свим 
нивоима, а потенцијала има 
и те како узимајући у обзир 
да нас поред културе повезује 
и река Дунав и да Панчево 
може бити партнер за будуће 
дунавске пројекте. Градона-
челница је напоменула да је 
у интересу Панчева да има 
јаког партнера у Европској 
унији као што је Немачка и да 
даље унапређујемо сарадњу 
коју већ имамо у култури, об-
разовању и у области привре-
де.

Отварање Центра има за циљ да помогне 
правилан развој деце и спортиста кроз 
испитивање степена тренираности, ме-

рење моторичких, антропометријских и осталих 
физичких способности на основу чега ће бити мо-
гуће правилно усмеравање деце и спортиста при 
одабиру спортова и спортских дисциплина које 
им највише одговарају.
 Центар су отворили градоначелница Панчева 
Весна Мартиновић и Золтан Душ, директор ЈКП 
„Младост“.
 Центар за развој спорта опремљен је савреме-
ним уређајима за спортску дијагностику на којима 
су се овом приликом тестирали и градоначелница 
Панчева и члан Градског већа задужен за спорт 
Никола Дамњановић и то уз стручни надзор људи 
који ће радити у центру - Милета Угрена, Гордане 
Крстић и Срђана Шапоњића.
 У плану је и сарадња са републичким и 
покрајинским заводима за спорт, лекарима 
спортске медицине, нутриционистима, психоло-
зима, а све у циљу, како нам у Центру кажу пра-
вилног усмеравања развоја будућих спортиста, 
препорука за који спорт су обдарени, помоћи и 
усавршавања.

ОТВОРЕН
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ СПОРТА
У нашем граду је 26. новембра у оквиру ЈКП „Младост“, на затвореном базену свечано отворен  „Центар за 
развој спорта“ намењен пре свега деци и спортистима, али и свима осталима који желе да стекну увид и испи-
тају своје физичке способности.

Гимназија у програму - “ШКОЛЕ - ПАРТНЕРИ БУДУЋНОСТИ”
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Амбасадор Савезне Републике Немачке Њ.Е. Волфрам Мас 
посетио је 2. децембра наш град. Амбасадор је боравио у 
Панчеву поводом уласка  Гимназије „Урош Предић” у про-
грам „Школе: партнери будућности” са „Гете институтом” у 
оквиру пројекта (PASCH), под покровитељством немачког 
Министарства иностраних послова.



Интервју

Далибор, званично референт за одржавање 
хардвера при Служби заједничких посло-
ва, информационим системом Градске уп-

раве бави се већ осам година.

 - Када сам ја дошао овде 2001. године, 
постојао је један рачунар са модемом који је 
излазио на интернет и то је било све за целу 
зграду. Тада смо добили донацију за формирање 
информационог система тадашње Општинске 
управе што је представљало пилот пројекат 
за целу Србију,  а Панчево је изабрано да добије 
ту донацију. У међувремену смо одлучили да би 
требало да се набави још рачунара, да се уради 
мрежа, да се они умреже и да се набаве бољи сер-
вери 
– описује наш саговорник како је настао систем 
без којег данас запослени у градској кући не могу 
замислити свој радни дан. Како он каже, све су 
сами урадили на уградњи мреже, од постављања 
каналица па до сређивања серверске собе.

 – На срећу, имали смо пуну подршку начелни-
ка Градске управе тако да смо ми данас, како 
бар ја мислим, једна од најразвијенијих упра-
ва по питању рачунарске опреме. Систем се 
састоји од око 250 рачунара, 20 сервера, раз-
норазне активне мрежне опреме у хардверском 
делу и софтверског дела апликације матичних 

књига, писарница, бирачки списак, пореска 
управа итд. Тренутно радимо на томе да сва-
ки запослени, коме је то потребно, има свој 
рачунар. Данас, сви запослени имају приступ 
интернету и своју “email” адресу, објашњава 
нам Далибор и додаје да, што се тиче хардвера и 
мреже, ова служба све ради сама док се за одржа-
вање софтвера брине стручна фирма из Београда 
која га је и направила. Информатичари Градске 
управе су урадили и велики део посла у Градском 
услужном центру, где су осмислили и прозивни 
систем, а свакодневно се баве и одржавањем сис-
тема градског мониторинга, односно брину о пре-
носу података са мерних станица до централног 
рачунара и од њега до интернета тако да грађани у 
сваком тренутку имају најновије податке. Све ово 
говори да Далибор и његове колеге информатича-
ри раде веома велики део посла везан не само за 
рачунарску мрежу у Градској управи, већ се баве 
и многим пословима и услугама тесно везаним за 
рачунаре и информационе технологије.

 И планова има много. Оно што нам је Далибор 
открио је то да се ради на томе да се и сва јавна 
предузећа повежу на градску мрежу. То је већ 
урађено са Месним канцеларијама тако да грађа-
ни и тамо могу да изваде документа.
 Поред рачунара, Дача има још једну страст 
а то је фотографија. Иако је са тиме “успорио” у 

последње време, ипак је овај свој хоби пренео и 
на посао. Фотографише за потребе градског сајта 
а често, како сам каже, са фотоапаратом  “у сто-
пу прати градоначелницу”. Тако да за скоро све 
фотографије које се појављују на градском сајту 
треба да захвалимо управо Далибору. А и због 
студирања, чему се посветио у последње време, 
све мање времена има за овај свој хоби.
 Непотребно је напомињати колики значај ин-
формационе технологије и рачунари имају у ко-
муникацији како унутар саме  Градске управе 
тако и према споља. А веома важан део те кому-
никације свакако чини сајт Градске управе. Оно 
што је урађено са овим сајтом, а значајно побољ-
шава његов квалитет јесте то да се он не ажурира 
из једног центра већ сваки секретаријат, по потре-
би, сам поставља одређене садржаје. То олакша-
ва рад популарним информатичарима јер, како 
каже наш саговорник, и без тога раде и послове 
који иначе нису у опису њиховог посла. – Ипак је 
најважније то да волимо оно што радимо. Овде 
се свако дан дешава нешто ново, дођеш на посао 
и затекнеш да не ради ово или оно, одмах ујутру 
трчиш то да укључиш. Првенство наравно 
имају службе које раде директно са грађанима 
– каже Далибор и закључује: - За успешан рад 
најважнија је међусобна сарадња. Сви морамо 
да радимо заједно, да међусобно комуницирамо 
и да будемо толерантни, то је најбитније.

Далибор Винкић,
виши референт за хардвер

ВОЛИМ ОВО ШТО РАДИМ
Иако то можда увек не при-
мећујемо, рачунари и бројне  
погодности у раду које нам 
је донео развој високе тех-
нологије, данас су срце сва-
ког великог система, а тако 
је и када је Градска управа 
Панчева у питању. Да све 
функционише како треба, 
ту је одељење информа-
тике које иако, како каже 
Далибор Винкић, “ради у 
позадини”, чини да све ради 
перфектно што свакако није 
лак посао.

ЈЕДАН ОД НАС:
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Мониторинг



Транспарентно

Име и презиме Функција

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

Накнада 
за рад у 
комисији

(нето)

Трошкови 
репрезента-

ције

Трошкови путо-
вања

Весна Мартиновић Градоначелница града  81,087 19,975*3

Душан Мрвош Заменик градоначелника града 77,807 8,930*3

Тигран Киш Председник Скупштине града 77,807 7,915*3

Бранка Васић Заменица председника Скупштине града 74,527

Синиша Којић
Члан Градског већа задужен за подручје 
развоја села и пољопривреде

74,527

Ђорђе Папулић
Члан Градског већа задужен за подручје 
инвестиције и економски развој

74,527 23,342

Зоран Јовановић
Члан Градског већа задужен за подручје 
финансија

74,527

Никола Дамњановић Члан Градског већа задужен за подручје 
омладине и спорта

74,527 8,404*3

Миладин Шакић
Члан Градског већа задужен за подручје 
инфраструктуре и саобраћаја

74,527

Миланко Андрејић
Члан Градског већа задужен за подручје  
привреде и приватног  предузетништва

74,527

Срђан Јосимов
Члан Градског већа задужен за комуналне 
делатности

74,527

Немања Ротар
Члан Градског већа задужен за подручје 
културе  и информисања

74,527

Др Новица Ђорђевић
Члан Градског већа задужен за подручје 
здравства  и социјалне  политике

74,527

Нада Чикош 
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за 
образовање

28,334

Владимир Деља 
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за заштиту  
животне средине

36,033

*1 - трошкови репрезентације 

*2 - накнада за комисију да доделу пољопривредног земљишта

*3 - угоститељске услуге

Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа 

исплаћених у новембру 2009. године

Импресум: „Градски билтен“ је електронски информатор Градске управе града Панчева. Излази месечно.
Билтен припрема: Канцеларија за односе с јавношћу, новинар-сарадник: Владан Илић, фотограф: Далибор Винкић 

Адреса: Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, тел. 013 344 422 лок. 408,
 www.pancevo.rs, e-mail: gradski.bilten@pancevo.rs
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