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КОНКУРС ЗА ПРИЗНАЊА
И НАГРАДЕ ПОВОДОМ
ПРАЗНИКА ГРАДА ПАНЧЕВА

Шпански пријатељ Панчева
Прошле недеље
градоначелница Панчева Весна Мартиновић
боравила је у посети Тарагони, шпанском граду
у коме је 22. септембра
било уприличено потписивање „Протокола
пријатељства“ између
два града, као први
корак ка братимљењу.

П

оред градоначелнице Панчева,
свој потпис на овај документ
ставио је и Жозеф Фелокс Белестерос као градоначелник Тарагоне.
Овим протоколом се омогућава даља
сарадња Панчева и Тарагоне у области
културне сарадње, социјалне заштите,
просвете и привреде која ће бити запечаћена потписивањем акта о брати-

мљењу које је планирано за новембар
следеће године.
Потписивањем протокола, Панчево
је постало први град у Србији који је
ступио у званичне билатералне односе са једним шпанским градом и учионио први корак на локалном нивоу у
успостављању међународне сарадње
између Србије и Шпаније.

ПРЕДЛОЖИТЕ КАНДИДАТЕ ЗА НАГРАДЕ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА
Позивамо грађане града Панчева, привредна, приватна, друштвена
предузећа и све друге установе и организације да предложе кандидате за признања и награде поводом Дана града Панчева.
Награде се додељују за изузетне успехе које су појединци и колективи
постигли током године у областима привреде и приватног предузетништва,
образовања, здравства, културе, физичке културе, новинарства, архитектуре, грађевинарства и урбанизма, стваралаштва младих, социјалне заштите.
Критеријуме за додељивање признања можете добити на сајту општине
(www.pancevo.rs ) или у канцеларији протокола. Молимо вас да своје детаљно образложене предлоге са подацима на основу којих се може оценити
значај остварења кандидата доставите најкасније до 16. октобра на шалтеру
за пријем поднесака у Градском услужном центру Градске управе града Панчева, (улаз из Петра Драпшина).
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СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ

Нов начин

обрачуна цене грејања
На седници Скупштине града одржаној 29. септембра усвојена је Одлука о условима и обезбеђивању континуитета у
снабдевању топлотном енергијом купаца на територији града Панчева.

С

вакако најзначајнија промена
јесте увођење тарифног система
тако да ће грађани, почев од ове
грејне сезоне, у својим рачунима имати две ставке, фиксни и варијабилни
део трошкова као начин да се износи
на рачунима ускладе са потрошњом
сваког потрошача понаособ, како је то
планирано и најављивано годинама
уназад. Овај фиксни део ће обухватати непромењиве трошкове одржавања
система и он ће се грађанима наплаћивати током целе године у износу од 30%

а обрачунаваће се по квадратном метру
стана. Кроз варијабилне трошкове JКП
„Грејање“ ће од потрошача, само током
грејне сезоне, наплаћивати трошкове
производње и дистрибуције топлотне
енергије.
Цена испоручене топлотне енергије
ће се мењати зависно од промена тржишних цена компоненти која улазе
у обрачун ових трошкова у којима је
најважнији енергент, у овом случају
гас.

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА

Град Панчево и НИС
наградили освајаче медаља
Градоначелница Панчева Весна Мартиновић и Владимир Гагић,
директор Рафинерије Панчево, која послује у оквиру Нафтне индустрије Србије, уручили су 28. септембра у просторијама Градске
управе Панчева награде панчевачким спортистима – освајачима
медаља на 25. Универзијади у Београду.

Ф

инансијска средства у износу
од 300.000 динара обезбедила је
Нафтна индустрија Србије у оквиру програма „Универзитетске наде“
који реализује Градска управа Панчева.
Додељујући награде, градоначелница
Панчева Весна Мартиновић изјавила је
да постигнути резултати потврђују да
је Панчево град посвећен спорту. „Ваши
успеси на Универзијади, светско злато
Нађе Хигл и вишедеценијска традиција
успеха у индивидуалним и колективним спортовима на најбољи начин потврђују да је Панчево град шампиона“,
нагласила је Весна Мартиновић.

На Универзијади у Београду панчевачки спортисти освојили су седам
медаља, од чега три златне, три сребрне и једну бронзану. Освајачи златних
медаља су Марина Мунћан у атлетици
– 1500м, и Александар Словић у тенису
– појединачно и екипно. Сребрне медаље освојиле су Нађа Хигл у пливању
– 100м и 200м прсно, као и одбојкашка
репрезентативка Милена Рашић, док је
бронзану медаљу у теквондоу освојила
Маријана Сужуковић.
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ЈЕДНА ОД НАС:

Светлана Јањуш,

Координаторка Градског услужног центра
Градски услужни центар званично је почео са радом 29. јуна ове године. На
22 шалтера налазе се све службе Градске управе које непосредно раде са грађанима: матична служба, писарница, овера докумената и преписа, пореска администрација, повереништво за избеглице, шалтер за рад са студентима и ученицима,
дечји додатак...

Ц

ентар је опремљен најмодернијом технологијом, али њега
ипак не чини само опрема, већ
и људи који ту раде. Прва са којом се
грађани сусрећу је Светлана Јањуш,
координаторка или домаћица центра,
како је сви знају. То је особа са којом
свако ко прође кроз врата центра има
први контакт, особа која ће вас дочекати са поздравом и осмехом и љубазно
вас упутити на место на којем ћете завршити оно због чега сте ту.
Како сама каже, Светлана ће у историју Градске управе и Градског услужног центра ући као његов први координатор:
- Мислим да су они који су мене
поставили на ово место осетили да
имам афинитет за рад са људима, а
такође и да немам никакву дистанцу
према било коме. Ја једноставно волим овај посао који се можда, у првом
моменту, не чини веома значајним,
али није баш тако. Ја морам знати
све чиме се ове службе баве тако да
могу грађане да упутим на право место. Ја сам неко ко нигде не иде, а све
зна. - са осмехом закључује она.
На питање да ли је посао тежак, одговара потврдно и додаје да је свакако
захтеван, и психички и физички јер

услужити неколико стотина клијената дневно, упутити их или одвести где
треба подразумева и доста шетње. Просечно, дневно кроз центар прође око
шест стотина грађана, а рекорд је 811
клијената за један дан. И поред оволике гужве, грађани се придржавају реда.
Свако од њих добија број на коме пише
у колико је сати примљен, колико људи
је испред њега и на којем шалтеру може
да обави посао.
- И поред нашег менталитета, зна
се ред тако да не долази до неких инцидентних ситуација. Овакав, за нас
нов начин рада функционише беспрекорно и умногоме олакшава посао
свим службеницима. - тврди координаторка.
Као евентуалне планове за будућност она наводи могућност отварања
дежурстава поподне или викендом, у
зависности од потреба грађана. На ово
и друга питања одговор ће дати анкета
коју Градска управа тренутно спроводи
у Градском услужном центру.
Као прва у Војводини, Градска управа Панчева је средином августа у овом
центру поставила тактилну таблу на
Брајевом писму која би требало да омогући слепим и слабовидим лицима
лакше сналажење при обављању по-

слова у центру. Такође, постављена је и
индукциона петља која омогућава глувим и особама са оштећеним слухом
бољу комуникацију са службеницима.
Како наша саговорница каже, грађана
са оштећеним слухом који користе ова
помагала има у већем броју од слабовидих или слепих особа, али су се обе
врсте помагала, како нам је рекла, показале као веома корисне.
Наравно, рад у Градском услужном
центру има и своју занимљиву страну.
У сталном контакту са људима, Светлана је имала прилике да упозна веома
занимљиве људе. Често јој они својом
причом покушавају рећи шта је „прави
разлог“ због којег су ту, шта морају урадити и због чега. Светлана каже да ће јој
ова искуства доста значити пошто има
амбицију да једнога дана напише роман. Светлана каже да има потребу да
сваки пут још мало „загребе“ у животне
приче људи које среће на послу.
- Пошто имам склоности да пишем помало саркастично и са дозом
хумора, а знам да се нашалим са собом и са другима, само посматрање
људи овде у центру ће ми свакако
помоћи. Можда из свега тога једнога
дана настану, на пример, „приче са
шалтера ББ“- каже уз осмех наша координаторка.
Градска управа града Панчева тренутно спроводи анкетирање у Градском услужном центру са циљем испитивања потреба и мишљења грађана о
квалитету услуга које пружа Градски
услужни центар. Прелиминарни резултати показују да су грађани у великој
мери задовољни радом центра, а сви
предлози и сугестије су драгоцени јер
ће се на основу њих даље организовати
рад Градског услужног центра. Градска
управа апелује на грађане да одвоје пар
минута свог времена и попуне анкету,
како би функционисање центра било у
потпуности прилагођено њиховим потребама.
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Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа

исплаћених у септембру 2009. године
Име и презиме

Функција

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

Весна Мартиновић

Градоначелница града

81.087

Душан Мрвош

Заменик градоначелника града

77.807

Тигран Киш

Председник Скупштине града

77.807

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

Зоран Јовановић

Члан Градског већа задужен за подручје финансија

74.527

Никола Дамњановић

Члан Градског већа задужен за подручје омладине и
спорта

74.527

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

Накнада
за рад у
комисији
(нето)

Трошкови
репрезентације

9.624*3

23.342 *2

44.250 *1

1.920

*4

2.749 *5

*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

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

