
У складу са потребом да Град наступа 
отворено, транспарентно и пре свега 
у корист грађана Панчева, градона-

челница Весна Мартиновић покренула је 
јавну расправу која ће трајати током новем-
бра месеца, како би коначна одлука везана 
за промене ценe грејања била донета у што 
краћем року и како би се обезбедила испору-
ка топлотне енергије потрошачима. У доно-
шењу ове одлуке ће учествовати и предста-
вници грађана да би се чуо глас оних на које 
ова одлука директно и утиче.
Градско веће је разматрало могућа побољ-
шања текста одлуке, а која би се односила 
на то да уколико због лоше изолације у ста-
рим зградама потрошња буде изнад просека 
и то од 20% и навише, да се уведе лимит за 
увећање рачуна до 20%; да се потрошачима 
да могућност да своје рачуне плаћају тако 
што ће 70% рачуна платити одмах, а пре-
осталих 30% након 6 месеци од настанка 
обавезе, и да се за редовност плаћања може 
одобрити попуст од 10%, уместо досадашњих 
5%. Такође, за све купце који процене да им 
је исплативије да, као и до сада, плаћају исти 
износ током целе године, да се да  могућност 
да остану при старом начину плаћања, као 
и да се предвиди обавеза Грејања и право 
потрошача да приликом закључивања уго-
вора одмах регулишу и питање стварања 
техничких услова за индивидуално мерење 
у сваком стану. На тај начин би грађанима 
било омогућено да сами контролишу своју 
потрошњу и да кроз смањење или повећање 
потрошње утичу на то да им на рачуну буду 
већи или мањи износи.

 На седници Скупштине града одржаној 
22. октобра 2009. године, донета је одлука о 
формирању радне групе за израду Нацрта 
нове Одлуке о условима и начину обезбеђи-
вања континуитета у снабдевању топлотном 
енергијом купаца на подручју града Панче-
ва. Радну групу чине:
 1. Зоран Јовановић, члан Градског већа 
града Панчева;
 2. Славко Малиџан, члан Иницијативног 
одбора Скупштине станара Месне заједнце 
„Никола Тесла“ Панчево;
 3. Зоран Ашанин, директор ЈКП „Грејање“
Панчево;
 4. Томислав Бекер, у име Асоцијације пот-
рошача града Панчева;
 5. Мариора Радомировић, у име Савета 
панчевачких сениора „СПАС“ и
 6. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секре-
тарјата за урбанизам, грађевинске, стамбено
комуналне послове и саобраћај.
 Задатак радне групе је да у најскоријем 
року припреми коначан текст Нацрта нове 
Одлуке о условима и начину обезбеђивања 

континуитета у снабдевању топлотном енер-
гијом купаца на подручју града Панчева и да 
овај Нацрт достави Градском већу града Пан-
чева на разматрање  и утврђивање предлога.
 Градоначелница, Весна Мартиновић зах-
валила се грађанима на добронамерним 
примедбама и најавила да ће убудуће, када 
се буду доносиле одлуке које директно утичу 
на стандард наших суграђана, оне претходно 
бити разматране у поступку јавне расправе. 
Стручним службама Града већ је дат налог за 
израду правилника којима ће се грађанима 
омогућити да активно учествују у доношењу 
одлука.
 Најаве из Градске управе крећу се и у 
правцу даље партиципације грађана, тако да 
учешће представника грађана у доношењу 
одлуке везане за грејање неће бити издвојени 
случај. У току је доношење одлуке дефини-
сање нацрта о партиципацији представника 
грађана у доношењу и других одлука Градске 
управе које директно утичу на њихов живот-
ни стандард.
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Последњих педесет година Дан града 
обележавао се на сличан начин. Јед-
на од великих и у доброј мери оправ-

даних замерки Панчеваца је да у овим све-
чаностима не учествује већи број грађана, а 
обесхрабрујуће мали број наших суграђана 
је уопште упознат са чињеницом да се на овај 
дан обележава Дан града.
 Град је одлучно предузео кораке да се овај 
приступ промени почевши од ове године и 
конципирао богат програм који обухвата 
спортска, музичка, ликовна, књижевна, еду-
кативна и остала дешавања која ће трајати 
читаве недеље и која ће у потпуности бити 
усмерена на грађане Панчева, а не на градске 
функционере, директоре јавних и јавно-ко-
муналних предузећа и представнике инсти-
туција чија је основна улога да буду у функ-
цији грађана. С обзиром да је ово и година 
велике кризе и штедње за све, овог пута неће 
бити посета страних делегација, са којима је 
град имао прилике да се током године саста-
не на радним састанцима  и самим тим трош-

кова њиховог смештаја и организације све-
чаних ручкова и вечера, тако да ће програм 
Дана града без трошења додатних средстава 
бити чак богатији и сарджајнији за грађане 
Панчева.
 Жеља је да Дан града буде посвећен томе 
шта значи бити Панчевка и Панчевац, са  
циљем да у наредном периоду обележавање 
Празника буде активност у којој учествује 
што већи број грађана Панчева.
 Обележавање дана града не би требало 
да буде досадна церемонија, већ посвећи-
вање пажње оним вредностима које нас чине 
поносним што смо Панчевци. А пошто су 
на путу изградње правих вредности наши 
најмлађи суграђани најважнији, за њих је 
органозован литерарни и ликовни конкурс 
поводом којих ће 7. новембра бити отворена 
изложба ликовних и литерарних радова осно-
ваца. Ученици од првог до четвртог разреда 
радили су ликовне радове на тему „Панчево 
– град будућности“ и писали свечану песму 
града. Уз наступ наших дечјих хорова, они ће 

представити своје стваралаштво.
 Већ, нажалост, уништене табле на улазима 
у град биће уклоњене и билборди који постоје 
на улазима искористиће се за ову сврху. Стих 
Мике Антића „Панчево  - то је кад се вратиш“ 
поздрављаће сваког ко у наш град буде ула-
зио.
 На сам Дан града ће се поред одржавања 
свечане седнице градске Скупштине на којој 
ће се доделити годишње награде Нађи и Се-
бастијану Хиглу, Др Моши Марковићу и Вла-
димиру Савићу, доделити и награде најбољим 
студентима, и одржати дан отворених врата 
Градске управе, који би требало да поста-
не устаљен начин да се ученици основних и 
средњих школа упознају са начином доно-
шења одлука у локалној самоуправи и самом 
историјом Панчева. Награђивање најбољих 
студената, као и отварање према ученици-
ма су вредности  на којима се може стварати 
прослава Дана града у коју се може укључити 
сваки Панчевац и свака Панчевка.

Прве недеље новембра, Панчево прославља свој  Празник и 8. новембра обележава 856. година 
од када се у историјским списима јављају први непобитни подаци о постојању насеља Бансиф -  
данашњег Панчева.

НЕДЕЉА У ПРАЗНИЧНОМ РАСПОЛОЖЕЊУ

Поводом 8. новембра, дана града Панчева

2. НОВЕМБАР
18.00 часова  
Фоаје Културног центра
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФЕСТИВАЛА СПОРТА 

3. НОВЕМБАР
12.00 часова  
Фискултурна сала
ОШ „Јован Јовановић Змај“
ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА СПОРТА

4. НОВЕМБАР
13.00 часова 
Мала сала Скупштине града
Промоција књиге аутора Феликса Милекера
„ПОРОДИЦА ВАЈФЕРТ И ПИВАРА У ПАНЧЕВУ“

ФЕСТИВАЛ СПОРТА

5. НОВЕМБАР
ФЕСТИВАЛ СПОРТА

19.30 часова 
Светоуспенски храм
ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

6. НОВЕМБАР
ФЕСТИВАЛ СПОРТА

12.00 часова  
Народна башта
УЛИЧНА ТРКА „ПАНЧЕВО 09“

19.30 часова 
Светоуспенски храм
ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

7. НОВЕМБАР
11.00 часова 
Трг у Ул. Војводе Радомира 
Путника
ОТВАРАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНОГ ТРГА
12.00 часова  
Ул. Мите Топаловића 
(У случају лошег времена Градска 

библиотека)

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ УЧЕНИЧКИХ РА-
ДОВА СА ЛИКОВНОГ КОНКУРСА “ПАН-
ЧЕВО - ГРАД БУДУЋНОСТИ 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ УЧЕНИЧКИХ 
РАДОВА СА ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА  
“СВЕЧАНА ПЕСМА ПАНЧЕВА”
19.00 часова 
Историјски архив

ПРОГРАМ 
ОБЕЛЕЖАВАЊА ПРАЗНИКА

ОТВАРАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ 
БИЈЕНАЛА ЦРТЕЖА
20.30 часова  
Галерија савремене уметности
ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ

8. НОВЕМБАР
10.00 часова 
Мала сала Скупштине града
ДОДЕЛА НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА СА УЧЕНИЧКИМ ПАР-
ЛАМЕНТОМ

11.00 часова 
Дечји културни центар, Жарка 
Зрењанина 25
ОТВАРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ ДЕЧЈИХ 
РАДОВА

12.00 часова
Велика сала Скупштине града
СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ДОДЕЛА НАГРАДА ЗАСЛУЖНИМ ГРАЂАНИМА 
ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ГРАДА

18.00 часова
Дворана културног центра
КОНЦЕРТ КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ“
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Циљ оваквог фестивала је промоција 
спортова који нису адекватно за-
ступљени,  или не постоји  довољно 

информација о спортским организацијама  
које негују такву врсту спортских актив-
ности, као и да се укључе клубови из разли-
читих спортских грана,  који нису медијски 
довољно заступљени и промовисани, како би 
се млађа популација, као и одрасло станов-
ништво упознали  са њиховим активностима 
и резултатима.
 У оквиру Фестивала, који је свечано отво-
рен у уторак у 12.00 часова у новој фискул-
турној сали школе „Јован Јовановић - Змај“, 
ученицима панчевачких основних школа 
представљени су спортови као што су стре-
личарство, веслање, мачевање, стони тенис, 
шах, бадминтон и кајак-кану, а током фес-
тивала посетиоци ће моћи да се упознају и 
са осталим спортовима попут рафтинга, 
роњења, соколства, пливања, ватерпола, ра-
гбија, триатлона, хокеја, атлетике. 
 Град Панчево је такође отпочео и  про-
цес израде нацрта текста Стратегије за 
унапређење спорта и физичке културе у 
граду Панчеву, тако да са овом манифеста-
цијом започиње и кампању којом би укључи-
ли што више актера  у креирање поменутог 
документа.
 Фестивал спорта реализован је из донатор-
ских средстава Нафтне индустрије Србије 
у склопу потписаног протокола о сарадњи 
Града Панчева и НИС-а и свечано су га отво-
рили председник Скупштине града Панчева 
Тигран Киш и директор Рафинерије нафте 
Панчево Владимир Гагић.

Фестивал спорта у 
ПАНЧЕВУ

Град Панчево наставља ак-
тивно деловање на плану 
афирмације спорта као једног 
од кључних носилаца развоја 
младих. Од 2. до 6. новембра, 
у организацији Града Панче-
ва, а под поктровитељством 
Нафтне индустрије Србије, 
одржава се Фестивал спорта, 
уз учешће великог броја спор-
тиста и ученика.
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Актуелно

ОДРЖАН 11. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ПАНЧЕВУ

Заинтересованим незапосленим лицима и 
на овогодишњем сајму понуђено око 500 
радних места и то највише из области ин-

форматике, електротехнике, економије, трго-
вине, књиговодства и металске индустрије. Чак 
51 предузеће се представило на својим штан-
довима тражећи нове сараднике а и ове године, 
као и прошле, рекордер по понуди је опет била 
Војска Србије која је тражила 167 кандидата, 
будућих професионалних војника. 
 Упркос економској кризи, овогодишњи сајам 
је била добра прилика за незапослене Панче-
вце, којих по евиденцији панчевачке Филијале 
има преко 11 хиљада, да пронађу посао и тако 
реше ово важно животно питање. Како је рекао 
директор панчевачке Филијале, циљ сајма је да 
се ове године повећа број незапослених који 
су на овај начин нашли посао а који је прошле 
године износио око 15% посетилаца ове мани-
фестације. Сајам је отворила градоначелница 
Весна Мартиновић која је касније, у друштву 
Лидије Бикар, заменице покрајинског Секре-
тара за рад, запошљавање и равноправност по-
лова учествовала у раду округлог стола чија су 
тема били ефекти мера које је овај секретаријат 
преузео по питању незапослености у 2009. го-
дини. 

ГУЖВА ЗА ПОСАО
 Под покровитељством Града Панчева, а у организацији панче-
вачке Филијале Националне службе за запошљавање, 23. октобра 
у препуној сали Дома војске, одржан је 11. по реду Сајам запошља-
вања који је и ове године био прилика незапосленим Панчевцима 
да пронађу посао.

ЗАПАЖЕН НАСТУП ПАНЧЕВА

Град Панчево је на конференцији одр-
жаној првог сајамског дана предста-
вљен као добар пример и иноватор у 

области Односа са јавношћу у локалним са-
моуправама.
 Шеф Канцеларије за односе са јавношћу 
Града Панчева, Јасмина Буквић, презенто-
вала је рад Градске управе на приближавању 
потребама грађана кроз оснивање Канцела-
рије, отварања Градског услужног центра, 
покретање Градског билтена, усвајање Ко-
декса о јавности рада и односима с медији-
ма, и представила свакодневне активности 
- односе с медијима, квартална истражи-
вања јавног мњења, организацију кампања, 
изградњу визуелног идентитета, непосредан 

контакт са грађанима и најавила припрему 
Одлуке о партиципацији грађана у раду 
локалне самоуправе путем организовања 
јавних расправа. Канцеларија за Односе са 
јавношћу Града Панчева је уједно и прва 
Канцеларија основана у овој области у Ср-
бији.
 Поред презентовања добре праксе у обла-
сти односа са јавношћу представници Град-
ске управе - Канцеларија за локални еко-
номски развој и члан Градског већа Ђорђе 
Папулић презентовали су и потенцијале за 
инвестициона улагања града Панчева, ком-
паративне предности Панчева, пројекте који 
су у плану и даље правце развоја града. 

 Град Панчево представио се на Првом сајму локалне самоуправе, који 
се одржавао  од 03. до 05. новембра у Хали спортова на Новом Београду 
у организацији Министарства за државну управу и локалну самоуправу, 
општине Нови Београд и Сталне конференције градова и општина. Град 
Панчево је на конференцији одржаној првог сајамског дана представљен 
као добар пример и иноватор у области Односа са јавношћу у локалним 
самоуправама. 

На првом сајму
локалних самоуправа

 

 Град Панчево је  19. октобра усвојио Кодекс о 
јавности рада и односима с медијима који пред-
ставља још један корак ка остваривању што бољег 
и ефикаснијег информисања грађана о раду Град-
ске управе као основе за квалитетније пружање 
услуга  грађанима и потпуније остваривање њихо-
вих права.
Овим документом, првим који је нека локална са-
моуправа у Србији донела у писаном облику, акце-
нат је стављен на односе органа Градске управе и 
медија.
 Циљ Кодекса је да се побољша комуникација 
Градске управе са грађанима, а самим тим и са 
медијима који су важан и незаобилазан канал те 
комуникације. Кроз 18 тачака, овај документ фор-
мулише начине комуникације градских служби са 
медијима са циљем остваривања веће јавности 
њиховог рада као и јачање интерне комуникације 
између самих служби.
 У писању овог Кодекса, својим предлозима и 
сугестијама, учествовали су и главни и одговор-
ни уредници односно представници локалних 
медија, а њихова оцена је да ће овај документ 
свакако допринети бољој сарадњи Града и ме-
дија. Писмо подршке упутило је градоначелници 
Весни Мартиновић и члановима Градског већа и 
Друштво Србије за односе с јавношћу, које је пре-
познало напоре града Панчева да на професиона-
лан и стратешки начин уреди област комуникација 
као светао пример у Србији. Као следећи корак ка 
побољшању комуникације Градске управе и јав-
ности, из Канцеларије за односе са јавношћу наја-
вљују све масовније коришћење медија, штампа-
них, електронских и „нових“ медија које све бржи 
технолошки развој поставља и као могућност али 
и као изазов.

Текст “ Кодекса“ можете погледати на 
www.pancevo.rs

КА БОЉОЈ КОМУНИКАЦИЈИ

УСВОЈЕН КОДЕКС О ЈАВНОСТИ РАДА И
 ОДНОСИМА С МЕДИЈИМА
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ГРАДСКИ

Актуелно

ОБЕЛЕЖЕН 6. ОКТОБАР

Стратегија културног развоја града Панчева

Овом конференцијом је завршен рад 
на изради Стратегије који је започ-
ет прошле године, у октобру када је 

Градско веће донело одлуку о њеној изра-
ди и формирању стручног тима који ће се 
бавити овим послом.
 Идеја је да се овим документом што 
одговорније и организованије приступи 
финансирању активности Града у области 
културе, да се установе културне потребе 
грађана Панчева, да се оцени рад актера 
културног живота и де се пронађу решења 
којим ће се извршити деполитизација и де-

централизација у доношењу културне по-
литике Града. Овим документом, јединим 
ове врсте у Србији, формулисани су про-
блеми у културном животу нашег града 
али и постављено чак 196 различитих мера 
којима се ови проблеми решавају. Ту се пре 
свега мисли на проблематику везану за 
заштиту културне баштине, отварања ин-
ституција културе, трансформацију рада 
установа културе у насељеним местима, 
за проблеме мултикултурализма и интер-
културног дијалога као и многе друге, не 
мање важне проблеме. 

 Почетком октобра, у Културном центру Панчева одржана је завршна 
конференција на којој је представљен нацрт Стратегије културног раз-
воја града Панчева до 2015. године.

ЗАВРШЕНА СТРАТЕГИЈА КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА

На заједничком састанку са делега-
цијом удружења у присуству ко-
манданта гарнизона Војске Србије 

градоначелница је присутнима честитала 
празник и указала да и данашњи тренутак 
показује колико запостављање трајних вред-
ности борбе против фашизма може бити по-
губан за младе генерације. Због тога морамо 
едуковати нашу децу и упознати их са њихо-
вом историјом и вредностима на којима смо 
сви саздани - изјавила је градоначелница и 
подржала иницијативу да сваки школски 
разред има бар један час годишње посвећен 
антифашизму.
 Представници СУБНОР-а и Савеза Анти-
фашиста захвалили су се на сарадњи и ис-
такли значај њеног унапређења, пре свега на 
пољу очувања споменика, активирања му-
зејских поставки и развијању летњих школа 
за ученике.

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
ПАНЧЕВА

 6. октобра, градоналечница 
Весна Мартиновић, чланови 
Савеза антифашиста, Савеза 
бораца и Удружења за неговање 
традиција ослободилачких рато-
ва положили су венце на спомен 
бисте народним херојима у Град-
ском парку и обележили шест и 
по деценија од када је Панчево 
ослобођено од нацистичке Не-
мачке и фашиста.
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Интервју
ГРАДСКИ

 - У наш посао спада, поред обезбеђивања 
и одржавање зграде,  што практично значи 
да се старамо о комплетној сигурности и 
техничкој и физичкој безбедности зграде 
- открива нам наш саговорник чиме се ова 
служба бави. Службу одржавања чине два 
мајстора и два помоћна радника који се баве 
одржавањем зграде радећи све врсте посло-
ва потребних за то. Служба обезбеђења тре-
нутно има седморо запослених лица што, по 
оцени шефа овог одељења ипак није довољ-
но. - Нажалост, ми сада нисмо у прилици  
да запослимо још људи али се надам да ће се 
ускоро створити могућност за тако нешто 
пошто смо ми служба без које градска упра-
ва не може да функционише како треба.
 У прилог овој изјави довољно је бацити 
поглед на послове одржавања којима се ова 
служба тренутно бави. Пре свега, по питању 
обезбеђења зграде, ових дана ће се завршити 
радови на постављању видео надзора. Како 
наш саговорник каже, један део овог посла је 
завршен са уређењем Услужног центра а још 
15 камера, које су због радова на згради биле 

деактивиране, сада се поново активирају и 
за њих су набављени нови рисивери и мо-
нитори. Такође, од важнијих послова, ради 
се и на реконструкцији електричних инста-
лација. Три спрата су завршена а радови се 
обављају на осталим спратовима и подруму 
зграде. - Ова реконструкција се сада ради 
по први пут од када је изграђена зграда и 
то зато што је крајње неопходно. Да није 
економска криза, још много тога би било 
урађено сада, пре свега реконструкције оба 
равна крова и ресторана на деветом спра-
ту. Надам се да ће се следеће године наћи 
средства макар за израду ових пројеката и 
да се крене у те послове.
 - Наша служба обезбеђења је, у последњих 
неколико година дочекала већи број држав-
ника и политичара из других држава за 
шта смо добијали високе оцене и похвале  
од стране увек строгих безбедносних служ-
би Републике Србије. Што се оваквих по-
слова тиче, никада нисмо имали никаквих 
проблема - са правом се хвали наш саговор-
ник. Он каже да обезбеђивати установу као 

што је зграда Скупштине града у коју грађа-
ни слободно долазе, без позива као у другим 
државним институцијама, већ да би обави-
ли неке своје послове - није увек лак посао 
пошто има људи које своје незадовољство, 
гнев и бес искаљују управо према радници-
ма обезбеђења. Овакве ситуације, којих има 
све мање, ова служба решава мирним путем 
или уз помоћ полиције.
  - Законодавац је добро поступио када нам 
је дао статус овлашћеног службеног лица 
тако да се сваки напад на нас или вређање 
у радно време сматра нападом на службено 
лице и ометање у вршењу дужности што 
повлачи прекршајну пријаву а нама олак-
шава посао. Међутим, није увек тако, има 
људи који су бесни и револтирани из разих 
разлога, који смишљено провоцирају наше 
раднике, али с обзиром да су грађани на пр-
вом месту,  ми можемо само да их пустимо 
да се истресу и да их са осмехом испрати-
мо, наравно пазећи на безбедност наших 
колега и нас самих. Свако ко ради са људи-
ма, мора да се навикне на то да га сваког 
дана, да ли на почетку или на крају радног 
времена, неко може изнервирати. Мораш 
истрпети и добре и лоше људе. - објашњава 
шеф обезбеђења проблеме са којима се ова 
служба свакодневно суочава.  
 - У последње време једини хоби ми је сту-
дирање пошто сам тренутно на другој годи-
ни факултета. Сетио сам се да студирам 
„под старе дане“ али ми то не пада тешко 
осим када, због превише посла и умора, не-
мам концентрације за сва поподневна пре-
давања на факултету. За други хоби немам 
времена јер имам посла „преко главе“. Мој 
службени телефон је укључен 24 сата днев-
но и звони 24 сата дневно пошто се овде у 
згради увек нешто дешава. - каже Влада и 
открива нам да се последњих дана његово 
одељење највише бави улепшавањем зграде 
поводом предстојећег Празника града Пан-
чева. А да ће и овај посао обавити како тре-
ба, у то ни не треба сумњати.

Владимир Крстић, шеф Службе обезбеђења 

СЛУЖБА БЕЗ КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ
         Градску кућу града Панчева свакога дана посети велики број људи и сви они на улазу прво 
наиђу на љубазне раднике обезбеђења, увек спремне да помогну и упуте их где треба. Ипак, 
поред љубазног осмеха, ови момци ће сваког и добро погледати. То налаже посао. А обез-
беђивати овакву, за све грађане увек отворену установу, озбиљан је и одговоран посао. Да 
све функционише у најбољем реду, посао је Владимира Крстића, шефа одељења за техничке 
послове и обезбеђење, како званично гласи његова „титула“.

ЈЕДАН ОД НАС:
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ГРАДСКИ
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ГРАДСКИ

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  86.021

Душан Мрвош Заменик градоначелника града 83.121 12.350 12.350

Тигран Киш Председник Скупштине града 81.350

аконтација за 
сл.пут у Италију: 

280 eura(дневнице) 
и 320 (трошкови 

смештаја) 
eura(дневнице) и 
320 (трошкови 

смештаја)

Бранка Васић Заменица председника Скупштине града 84.118

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

75.865

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

78.194 23.342 8.370

Зоран Јовановић
Члан Градског већа задужен за подручје 
финансија

81.861

Никола Дамњановић Члан Градског већа задужен за подручје 
омладине и спорта

74.809

Миладин Шакић
Члан Градског већа задужен за подручје 
инфраструктуре и саобраћаја

76.501

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

77.066

Срђан Јосимов
Члан Градског већа задужен за комуналне 
делатности

79.322

Немања Ротар
Члан Градског већа задужен за подручје 
културе  и информисања

75.655 16.227

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

80.169

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 поводом дочека Нађе Хигл

*2 - накнада за комисију да доделу пољопривредног земљишта

*3 - угоститељске услуге

*4 - паковање пројектне документације

*5 - гостовање завода за културни развој

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


