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Креативност у бројкама

П

анчево је овим пројектом конкурисало у
партнерству са удружењем грађана “Ин
медиас рес”. Укупна вреност пројекта је
1.764.200,00 динара, од чега највећи део финансира Покрајина - 1.319.000,00 дин, док Градска
управа учествује са 445.000,00 динара.
Прва награда додељена је ауторском тиму који
је радио у саставу – Ненад Симић, Јасна Цизлер,
Радмила Стојковић и Никола Замуровић. Друга
награда за изузетан рад припала је Милану Совиљу и Немањи Андрејевићу, док је трећа награда припала ауторском тиму – Дијана АџемовићАнђелковић, Владимир Анђелковић, Александар
Благојевић, Дејан Даниловић и Ранко Павловић.
Иако су планиране три награде, ипак је награђен
још један рад који се издвојио својим квалитетом,
а урадила га је наша суграђанка Гордана Минић.

ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

У петак, 20. августа 2010.
године, у атријуму Градске
управе града Панчева, свечано je отворена Изложба
архитектонских радова пристиглих на Конкурс за уређење хола Градске управе
Панчево - Шалтер 9, у оквиру пројекта „Градска управа
Панчево - место дијалога“,
финансираног од стране
Покрајинског секретаријата
за локалну самоуправу и
међуопштинску сарадњу и
градске управе Панчево.
око овог пројекта и додао да сваки пројекат који
носи име „место за дијалог“ јесте вредан пажње,
јер је и путоказ за друге локалне самоуправе да
покушају да нађу начина за двосмерну комуникацију са грађанима. Због тога ће се Покрајински
секретаријат, већ у следећем конкурсу, усмерити
на оне пројекте типа – услужни центри, „један
шалтер за све проблеме“, „кол центри“, и сл.

ПРОЈЕКАТ

“ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
ПАНЧЕВА - МЕСТО ДИЈАЛОГА”
Начелник Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић пожелео је добродошлицу
и посебно се захвалио покрајинском секретару за
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу
др Томиславу Стантићу, као и покрајинском Секретаријату, што је овај пројекат Градске управе
града Панчева препознао као пројекат који заслужује да буде финансиран и који ће допринети да
Градска управа са својим новим вишенаменским
простором, буде место правог дијалога и сарадње.
Такође, похвалио је наше младе архитекте, који су
са пуно ентузијазма и труда учествовали у изради
ових идејних пројеката, као и сликаре, чији радови красе просторије Градске управе и на тај начин
стварају један пријатан културно-уметнички амбијент.
Покрајински секретар за локалну самоуправу и
међуопштинску сарадњу др Томислав Стантић изразио је задовољство због очигледног ентузијазма

Хол Градске управе Панчево преуредиће се у
вишенаменски простор за одржавање презентација програма и пројеката јединица локалне
самоуправе, домаћих и међународних фондова,
пројеката привредних субјеката, удружења грађана и знаменитих појединаца.
У холу ће се приређивати и изложбе из збирки
Галерије савремене уметности Панчево, Народног музеја Панчево, Историјског архива Панчево, Културно-просветне заједнице, али и других
важних уметничких дела од значаја за репрезентативно представљање града Панчева.
Присутни су били у прилици да виде и недавно
изложене ликовне радове, у просторијама Градске управе, из фундуса КПЗ насталих на ликовној
колонији Делиблатски песак 2007. и 2008. године,
графике Мирослава Савкова, насталих у оквиру
бијенала ЕX ЛИБРИС и радови младог уметника
Маријана Мушкиње у периоду 2006-2007. године.
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ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О
ПРОШИРЕЊУ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА У ПАНЧЕВУ
У понедељак, 6. септембра, у 11.00 часова, у Малој сали Градске управе
града Панчева, свечано је потписан Уговор о изградњи електро-енергетских
објеката на територији града Панчева за 2010-2011. годину, путем
суфинансирања на рекострукцији Улице Максима Горког.

П

отписници Уговора су директор предузећа
„Електровојводина“д.о.о. Нови Сад господин
Томислав Папић, директорка „Електродистрибуције Панчево“ госпођа Биљана Комненић и
директорка ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева“ госпођа Гордана Денчић Кушљић и градоначелница града Панчева госпођа Весна Мартиновић.
Градоначелница Весна Мартиновић је изразила
задовољство и захвалност због препознавања неопходности заједничке реализације реконструкције
Улице Максима Горког, врло значајног пројекта за
град Панчево.
– Претходних година, често се дешавало да међусобни планови пословања предузећа која су учествовала у изградњи, односно реконструкцији, нису била увек
временски усаглашена, па се дешавало да се једна иста
улица више пута раскопава или да се непримерено

пролонгира завршетак радова. Ту праксу смо прекинули још прошле године. Заједнички рад и усаглашавање
пословних планова свих јавних и јавно-комуналних
предузећа на изградњи и реконструкцији улица, тачније Електродистрибуције, Телекома, Србија гаса,
Водовода и канализације, Дирекције за уређење и изградњу Панчева, заједно са локалном самоуправом,
допринело је да се смањују трошкови и послови много
краће трају – напоменула је Весна Мартиновић.
Господин Томислав Папић, директор предузећа
„Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад, истакао је да је
приоритет, према пословној политици Електровојводине, управо сређивање средњенапонске и нисконапонске мреже у целом Банату.
- Ситуација, коју смо затекли у електроенергетској мрежи пре годину дана била је катастрофална,
нарочито у Јужном Банату. Данас потписујемо Уговор који је вредан око 37 милиона, од тога се на електро-енергетске радове односи 27 милиона и то ће фи-

УСКОРО ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
НА ГЛАВНОЈ АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ
О САРАДЊИ НА ПРОЈЕКТУ

Препознајући интерес за успостављањем сарадње у процесу
праћења рада градских установа и предузећа како би се повећао
ниво квалитета услуга грађанима, на иницијативу Градоначелнице
града Панчева, 27. августа је у Градској управи закључен протокол
о сарадњи на реализацији пројекта успостављања Турстичкоинформативног центра у простору Главне аутобуске станице АТП-а.

НОВО У ГРАДСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ

ИНСТАЛИРАН ЕЛЕКТРОНСКИ
ПУЛТ НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА
У Градском услужном центру Градске
управе града Панчева инсталиран је
нови електронски уређај - монитор тако
да грађани сами могу користити нови
електронски пулт за узимање бројева и
приступ услужним местима.

Е
П

ротокол су потписали градоначелница града Панчева, Весна Мартиновић,
директор ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“, Славко Перичин, директорка Туристичке
организације Панчево, Зорана Владу и директорка “Дирекције за изградњу и уређење
Панчева“, Гордана Денчић- Кушљић.
На иницијативу градоначелнице града Панчева, Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“ Панчево израдило је Пројекат - Идејно решење уређењa дела пословног
простора у оквиру простора Главне аутобуске станице у Панчеву.
Циљ израде пројекта је проширење врсте и повећања квалитета услуга Јавно - комуналног
предузећа „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево, као и промоције града Панчева кроз
активности Туристичке организације Панчево.
Овим Пројектом у холу Главне аутобуске станице у Панчеву, у делу простора простора
који је раније заузимао бифе, предвиђена је промена намене у пословни простор који ће
представљати инфо-пулт Туристичке организације Панчево, а заснива се на једноставној
функционално-формалној модификацији запуштеног простора - хола аутобуске станице.
Инвеститор овог пројекта биће Јавно комунално предузеће за превоз путника
“Аутотранспорт-Панчево“ Панчево, а град Панчево ће обезбедити инвестициона средства.

нансирати Електровојводина, а 10 милиона издвојиће
град Панчево. Сматрамо да на овај начин најбоље
узвраћамо нашим купцима, грађанима Војводине, оно
што су они уложили у наш електро-енергетски систем и Електровојводину, редовно плаћајући рачуне за
електричну енергију. Грађанима Панчева, кроз реконструкцију мреже и кроз изградњу ове улице, пружићемо угодност, сигурност и квалитетније снабдевање
електричном енергијом. Већ постоје и други планови
за сарадњу у блиској будућности, а ту је укључена и
индустријска зона града Панчева, која треба да се
реконструише. Сређивањем електро-енергетске мреже створили би се инфраструктурни услови који би
привукли више инвеститора, што би резултовало
отварањем нових радних места. Сигуран сам да ћемо
се ускоро наћи на овом истом месту због потписивања
новог уговора који ће бити много „тежи“ него овај данас – рекао је Томислав Папић.

лектронски пулт налази се одмах на улазу у градски услужни
центар, код шалтера за информације, лако се користи и
грађани Панчева ће од сада самостално и још брже моћи да
користе услуге услужног центра. Поред пулта је упутство, а наравно
ту је и координатор Градског услужног центра за све потребне
информације.
Притиском на екран пулта за електронски прозивни систем и
одабиром жељене опције сваки грађанин добија редни број са бројем
услужног места у шалтер сали.
Ово је још један корак ка електронизацији процеса рада, како би
наши грађани брзо и лако обавили све што је потребно у Градском
услужном центру.
Такође,
овом
приликом
подсећамо да услужни центар
средом ради и поподне до 19.00
часова, и позивамо све да користе
ову погодност и без икаквог
чекања најбрже обаве све што им
је потребно.
За све информације можете
се обратити Градском услужном
центру на број телефона 311 211
или електронском поштом на
адресу usluzni.centar@pancevo.rs
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА
ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА И ФИЛИПА ВИШЊИЋА
У уторак, последњег дана августа, званично су пуштене у саобраћај две улице у близини
градске болнице, Улица Петра Прерадовића и Улица Филипа Вишњића. Тиме, коначно, и ове две
улице добијају изглед који је у складу са околним саобраћајницама.

Р

еконструкција ове две улице је
резултат тимског рада неколико
извођача. Свако је дао свој допринос
и то је био један велики посао, без обзира
што су улице кратке. За овај пројекат
град Панчево је из сопствених комуналних
средстава издвојио 22 милиона динара
за Улицу Филипа Вишњића, дужине 320
метара, и 31 милион за Улицу Петра
Прерадовића, која је дугачка 460 метара.
Поред града и Дирекције за изградњу
Панчева, са нама су радили, и допринели
да улица буде потпуно савремена, и
Електровојводина, Телеком, Водовод и
канализација, као и Србија Гас. Надам
се да ћемо и убудуће овако успешно
сарађивати и да ћемо сваку инвестицију
заједно искоординирати. Већ су почели
радови у Улици Максима Горког, а у
плану су реконструкције још 4-5 улица
– рекла је Гордана Денчић, директорка
Дирекције за изградњу Панчева.
Такође, градоначелница Весна
Мартиновић
је
изразила
своје
задовољство због окончаног заједничког

пројекта око уређења ове две улице.
- Осим инфраструктурних послова,
као што је канализација, водовод и сл, јако
је важно и уређење улица. Знамо да ове две
улице нису биле на понос града Панчева.
Сада је урађено комплетно опремање
ових улица, што се односи на телефонске
водове, електродистрибуцију, водовод
и канализацију, кишну канализацију, и
то је управо испуњење обећања које смо
дали. Можда је због тога реконструкција
трајала мало дуже, баш због тог
усклађивања радова разних извођача,

јер се први пут у овом граду радило на
тај начин. Сада су екипе уходане, а то
се види и у Улици Максима Горког, где
се радови много брже и динамичније
одвијају. И убудуће ће се тако радити.
Иначе, рекоснтрукције се раде плански и
покушавамо да не фаворизујемо ни један
део града, него да сви делови, колико нам
финансијске прилике дозвољавају, буду
равномерно заступљени. Већ су најављене
реконструкције Змај Јовине улице, дела
Карађорђеве (од Браће Јовановића до
Моше Пијаде) који је у врло лошем стању,

затим трећа фаза Улице Светозара
Милетића, Марије Прите и Иве
Курјачког, као изграња канализационе
мреже на Кудељарском насипу, чиме се
стичу услови за асфалтирање и уређење
– рекла је градоначелница.
У самом центру, велики подухват
је тзв. старо градско језгро и сада се
припремају пројекти, како би имали
представу о висини неопходних
средстава, а који би требало да буду
реализовани наредне године. Такође,
очекује се да ће до краја године бити
урађен јединствен пројекат мреже
бициклистичких стаза за цео град.
Урадиће се нове тамо где непостоје,
нпр. на баваништанском путу, и
преуредиће се постојеће стазе, као оне
у Улици Светог Саве, које су тренутно
неупотребљиве. Тиме ћемо добити
неки вид прстена око града, што ће
много значити овом граду где постоји
традиција коришћења бицикла као
средства превоза.
Покрајински Фонд за капитална
улагања одобрио је новац за
финансирање радова на реконструкцији
неколико улица - Иве Курјачког,
Светозара Милетића од улице Светог
Саве до Војвођанског булевара, и
Карађорђеве улице, од улице Моше
Пијаде до Браће Јовановића. Пројекти
су послати у Фонд и већ наредних дана
требало би да буде изабран и извођач
радова.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ПАНЧЕВА СЕ САСТАЛА СА УЧЕСНИЦИМА ПРОЈЕКТА

Градоначелниицаа Града Панччева Весна Мартиноввић, као покровиитељ пројекта: ,,Пр
ромоввисање интееркултуралног дијаалога у
Панчеву и Суботтици“, примила је 26. aвгуста учееснике пројекта који је имплементииран у Долову и Јаабуци.
У пројекту учествују удружење грађана ,,Шалом
Тора“, Друштво за очување сећања на Холокауст из
Зрењанина и Новог Сада, Форум за дијалог Јевреја и
Немаца из Суботице, Национални савет Македонске
националне мањине из Панчева, Удружење Македонаца за Јужнобанатски округ ,,Вардар“ и Савез Панчевачких Јевреја.
На пријему су били Александар Вељић, истраживач, историчар, публициста и аутор књига ,,Рацијазаборављени геноцид“ и ,,Миклош Хорти-некажњени
злочинац“, Рудолф Вајс, потпредседник Националног
савета немачке националне мањине и потпредседник
Форума за дијалог Јевреја и Немаца из Суботице, Јуриј Левец, истраживач и представник удружења ,,Рација-42“ из Цеља, Миодраг Шкундрић, председник УО
Савеза Панчевачких Јевреја, Биљана Регоје, председница УО ,,Шалом Тора“ и координаторка пројекта, из
Панчева, као и Томислав Бекер, председник удружења
,,Шалом Тора“ из Панчева.
Градоначелница је дала подршку активностима на
јачању међунационалне сарадње и промоције интеркултуралног дијалога и имплементацији пројекта у
Србији и такође, прихватила позив да буде гост градоначелника Града Суботице Синише Вучинића, кад се
пројекат буде имплементирао у Суботици на завршној

сесији, те ће на тај начин два градоначелника, Панчева и Суботице, својим учешћем у завршној фази пројекта, дати свој допринос пројекту „Поглед у европску

будућност: Промовисање интеркултуралног дијалога у
Панчеву и Суботици“.

Интервју
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ЈЕД
ДHА ОД НАС:

Шеф одсека за финансијско-књиговодствено послове
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

КРЕАТИВНОСТ У БРОЈКАМА
„Посао који обављам врло је
креативан, динамичан, тражи и
развија различите способности,
захтева аналитичност, пружа
могућност да се стекне широк
спектар знања, што је важно
када желите да се развијате
у струци. Имала сам ту срећу
да дођем у добар колектив,
да радим са руководиоцима и
сарадницима који несебично
деле своје знање и искуство.“

Б

иљана Мајкић је, пре шест година, почела
да ради у локалној самоуправи као волонтер, врло брзо по завршетку факултета, а од
недавно је на позицији шефа Одсека за финансијско-књиговодствено послове при Секретаријату за
јавне службе и социјална питања. Полазна тачка јој
је био Секретаријат за финансије, али након шест
месеци прелази у Секретаријат за јавне службе и
социјална питања, где се задржава и напредује.
– Сматрам да је то био прави избор, јер се овај Секретаријат бави врло динамичним пословима из области предшколског, основног и средњег образовања,
културе, здравства и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, а ту су и поверени послови који
се тичу финансијске подршке породица са децом и
борачко-инвалидске заштите. Пружена ми је прилика да радим, научим и докажем се на пословима
борачко-инвалидске заштите на самом почетку,
финансијске подршке породица са децом и породиље,
да би затим прешла на финансијско-књиговодствено
послове из области јавних служби, што се касније

само преименовало у шефа одсека. Поред добрих
руководиоца у Секретаријату, ту су и изузетни сарадници, врсни у свом послу, искусни референти који
олакшавају посао пружањем правих информација неопходних за доношење одређених одлука – прича нам
Биљана уз осмех.
Тренутно је у току један обиман годишњи посао креирања предлога одлуке о градском буџету
за 2011. годину. Полазна основа су захтеви самих
буџетских корисника, руковођени одређеним инструкцијама Министарства и претпоставкама како
ће се пунити буџет, на основу којих се захтеви
усклађују са реалним могућностима.
– Имамо одличну стратегију за прављење буџета
и налажење оптималног односа између захтева и
могућности. Неком то може деловати као врло једноставна ствар, обична табела слова и бројева, али
иза тога стоји велики рад читавог тима стручњака, заснован на детаљним анализама, узајамним
инструкцијама, добрим проценама сарадника на основу дугогодишњег искуства и познавања законских
норми као директних смерница за одређене ставке
у буџету. Наш предлог се даје на усвајање Градском
већу, где се додатно коригује и усклађује са одређеним
плановима, стратегијом и циљевима Градског већа.
Након тога, поменута табела у једноставној форми
долази на Скупштину на усвајање. Када не радимо
на планирању буџета, онда радимо на праћењу његове реализације у текућој години, што нам је једна од
одредница за будуће планирање буџета и показатељ
да ли је план добро пројектован – објашњава Биљана.
Преко Секретаријата за јавне службе и социјална
питања реализује се око трећина буџета града Панчева, затим око 300
милиона динара из Ја имам тај проблем
Републике и око
да ми адреналин ска13,5 милиона из
Покрајине Војводи- че када попуњавам
не. То су средства вирман!

која се добијају путем аплицирања на разним конкурсима Покрајине или кроз поверене послове за
које се прослеђују средства овом Секретаријату.
– Можда овај посао некоме делује као мање занимљив, али посао економисте у Градској управи је за
мене врло креативан, динамичан, тражи и развија
различите способности, захтева аналитичност,
пружа могућност да се стекне широк спектар знања,
што је важно када желите да се развијате у струци.
Никад се не бих мењала са неким ко нпр. ради у банци и сл. Осим тога, драгоцено је стицати искуство
у буџетском пословању, а то једино овде може да се
постигне или установама које су буџетски корисници. Имала сам и ту срећу да дођем у добар колектив, да радим са руководиоцима и сарадницима који
несебично деле своје знање и искуство. Људи су овде
увек насмејани, добро смо организовани, дружимо
се и мимо посла, добро се разумемо и мислим да то
доприноси томе да се послови обављају боље, лакше и
брже – задовољно прича Биљана.
Приватно, Биљана је и мајка девојчице од две и по
године и каже да, и на приватном, и на пословном
плану, увек даје свој максимум. Поред породичних
обавеза, као мајка
и супруга, постоје - Често ме ћерка
одређене љубави
наговара да не идем
којих не може да
се одрекне, као на посао, на шта кажем
што су планина- да морам да идем како
рење и дружење бих зарадила за неку
са пријатељима. њену играчку. Данас,
Истиче да захна пример, зарађујем
ваљујући подршци
породице и доброј за балоне. Некад су
организацији, ус- то кокице, бојице,
пева све да ускла- лизалице... Сваки дан
ди, а све то јој даје
морам да радим за
снагу да на послу
функционише на нешто конкретно –
смеје се Биља.
прави начин.

Мониторинг
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Мерно место:
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Мерно место:
Војловица
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Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа

исплаћених у августу 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

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

39,289

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

26,121

Душан Мрвош

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

82,008

Никола Дамњановић

Синиша Којић

Миланко Андрејић

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 трајању од
6 месеци

Накнада
за рад у
комисији
(нето)

Трошкови
репрезентације

Трошкови путовања

4,150

146,00 eura
трошкови дневница
24,602

5,535

146,00 eura
трошкови дневница

6,890

24,602

12,945

78,363

78,363

Импресум: „Градски билтен“ је електронски информатор Градске управе града Панчева. Излази месечно.
Адреса: Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, тел. 013 351 221 лок. 408,
www.pancevo.rs, e-mail: gradski.bilten@pancevo.rs
Билтен припрема: Јасмина Радовановић - шеф Канцеларије за односе с јавношћу •
новинар-сарадник: Душка Живковић - “Панама плус”, Панчево • фотограф: Далибор Винкић •
графичка обрада: Studio Inﬁnity, Панчево.
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КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРЕДЛОЖИТЕ КАНДИДАТЕ ЗА НАГРАДЕ

П

озивамо грађане града Панчева, привредна,
приватна, друштвена предузећа и све друге
установе и организације да предложе
кандидате за ГОДИШЊУ НАГРАДУ ГРАДА
ПАНЧЕВА, која се традиционално додељује поводом
Дана града Панчева.
Награде се додељују за највреднија достигнућа у
граду Панчеву у следећим областима:
1. у области уметности за:
- публиковано дело књижевног и преводног
стваралаштва,
- изведено, односно приказано дело на позоришној
сцени и другом простору намењеном за извођење
дела ове врсте,
- приказано филмско и радио-телевизијско
остварење у биоскопској дворани или емитовано у
радио-телевизијском програму, и другим облицима
електронских и писаних медија,
- изложено, односно презентирано дело у галерији
и другом простору намењеном за
презентацију дела ликовног и примењеног
стваралаштва, визуелних и проширених медија,
- изведено музичко или музичко-сценско дело
у концертној или позоришној дворани и другом
простору намењеном за извођење дела ове врсте;
2. у области науке за:
- научно остварење, односно рад у друштвеним,
хуманистичким, природним и
техничким наукама, који као резултат има нова
сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове
примене, који представља допринос развоју научне
области или развоју нових производа, метода или
технолошких поступака, под условом да је објављено
у научној и стручној литератури, одговарајућим

научним часописима или другим начином јавног
саопштавања,
- проналазак који је у смислу одредаба Закона
о патентима, признат и уписан у Законом утврђен
регистар;
3. у области медицине за:
- рад или резултати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу
медицине и здравствене заштите људи,
4. у области архитектуре и урбанизма за:
- реализовано дело из области архитектуре,
урбанизма или реконструкције објеката,
- урбанистички планови за концепцију и
методологију, под условом да су усвојени и да је
њихова реализација отпочела,
5. у области новинарства за:
- врхунско остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију или више написа,
телевизијских или радијских прилога или емисија,
публицистичких радова о темама од значаја за
укупан друштвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних медија,
- креативни допринос уређивању рубрике,
емисије и програма којима се значајно доприноси
информисању грађана Панчева,
6. у области образовања за:
- изузетно дело и резултат васпитно- образовног
или инструктивног рада и резултат у организацији
и развоју школства града Панчева у целини, или у
појединим његовим областима,
7. у области спорта за:
- рад или резултати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју

и унапређењу спорта (врхунски спортисти)
- чланови спортских организација из Панчева,
односно самостални професионални спортисти,
за изванредне резултате у одређеној грани спорта;
спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни
радници за нарочито вредне доприносе унапређењу
области спорта; спортски радници за допринос
организовању, развоју и унапређењу области
спорта),
8. у области привреде за :
- рад или резултати изузетне вредности појединца
или правног лица којима је дат значајан допринос
афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду
Панчеву,
9. у области социјалног и хуманитарног рада
за:
- рад или резултати изузетне вредности у области
социјалног и хуманитарног рада у граду Панчеву.
Награду може добити физичко или правно лице,
појединац или група који имају пребивалиште,
односно седиште, на територији града Панчева.
Награда се додељује за период од 01. јануара до 31.
децембра 2009. године.
Предлог у писаној форми који садржи податке
о кандидату и детаљно образложење о достигнућу
или резултатима рада за које се кандидат предлаже,
као и личне податке предлагача (име, презиме,
адресу становања и број личне карте) доставити на
писарницу у градском услужном центру (улаз из
Улице Петра Драпшина) најкасније до 15. октобра
2010. године.

