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До пре десетак година, штићеници Дома за 
децу без родитељског старања „Споменак“ 
или хранитељских породица, по закону су 

након навршених 18 година напуштали дом и, са 
торбом у руци, кретала у самосталан живот. Срећом, 
сада је другачије.
 На иницијативу управе Дома за децу без роди-
тељског старања „Споменак“, покренут је пројекат 
„Кућа на пола пута“, који је, пуних пет година, фи-
нансирала италијанска општина Базано, у вреднос-
ти 11-18 хиљада евра. Они су покривали материјалне 
трошкове и џепарац од 100 евра, у трајању од 4 месе-
ца, а деца су имала обавезу да траже посао. 
Локална самоуправа је, одлуком о социјалној зашти-
ти, која је донета крајем прошле године, сада преузе-
ла финансирање овог пројекта и на тај начин пружа 
могућност овим младим људима, који су прерасли 
дом и хранитељске породице, да, у трајању од 24 ме-
сеца, станују у заштићеним условима.
 Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа заду-
жен за социјална питања истакао је да град Панчево 
наставља да спроводи врло одговорну и конкретну 
социјалну политику, када је реч о трајном збриња-
вању деце без родитељског старања. Ово је већ пети 
стан по реду који се додељује, а обезбеђена су буџет-
ска средства, за свих пет станова, у износу од 1,5 ми-
лиона динара, што укључује и хонораре за надзор и 
помоћ стручних служби из „Споменка“. Затим, 400 
хиљада динара, за опремање стана, плаћање кому-
налија и одржавање простора, обезбедила су јавна 
предузећа предузећа – Дирекција за уређење Пан-
чева, ЈКП Зеленило, ЈКП Водовод и канализација и 
ЈКП Грејање.
 – Задовољство ми је када са Центром за социјални 
рад имамо сарадњу, јер је та сарадња увек корак на-
пред у реализацији социјалне политике града Панче-
ва. Мислим да овај стан, из пројекта „Кућа на пола 
пута“, деци, која престају да буду штићеници Дома 
за децу без родитељског старања, улива сигурност и 
показује им да нису сами на путу до трајног решења 
својих егзистенцијалних питања, која се односе на 
смештај и заснивање радног односа. Осим помоћи гра-
да, највећим делом је то допринос управо запослених 
у Дому за децу без родитељског старања „Споменак“, 

јер се у вашем старању о тој деци огледа непресушна 
енергија, чак и онда када формално нисте у обавези. 
Такође, захваљујем се и свим нашим предузећима и 
установама које препознају заједнички интерес да 
се помогне свој деци којој је помоћ неопходна – рекла 
је градоначелница, Весна Мартиновић, приликом 
званичне предаје кључева директорки „Споменка“, 
Љиљани Величковић и будућим станарима.
 Корисници овог стана, од 33 квм, биће брат и 
сестра близанци, Драгана и Драган Симић. Након 
што су 13 година били штићеници „Споменка“, 
претходних годину дана били су раздвојени и сада 
су пресрећни што су поново заједно. Драган је већ 
ради у ресторану „Цитадела“, као кувар, а Драгана 
тек треба да нађе запослење.
 Директорка „Споменка“, Љиљана Величковић, 
захвалила се градоначелници на опредељењу да овај 
стан додели њима, затим Градској управи и Комиси-
ји за доделу станова за расељавање на одлуци коју су 
донели и јавним предузећима који су посредством 
Градске управе донирали новчана средства за опре-
мање и припрему овог стана за усељење.

 – Имам велику част и задовољство да од гра-
доначелнице примим кључеве петог стана који 
добијамо на коришћење. Ови станови служе као об-
лик постинституционалне заштите младих, тзв. 
„Кућа на пола пута“. То је програм који се код нас ус-
пешно реализује већ пет година. До сада су 24 младе 
особе обезбеђене на овај начин и оваква помоћ им је од 
великог значаја. Драгана и Драган  добијају овај стан 
на коришћење, а у међувремену су се професионално 
оспособили и надам се да ће бити добри станари, да 
ће се добро интегрисати, у радном смислу, и да ће, 
најкасније за две године, успешно изаћи из система 
социјалне заштите – рекла је Љиљана Величковић.
Овој деци је на тај начин олакшан процес осамос-
таљивања. У овим становима бораве 18 месеци, у 
просеку, а за то време су у обавези да траже посао. 
Колико ће још станова бити потребно, зависи од 
броја деце која излазе из хранитељских породица и 
„Споменка“.

У четвртак, 05. августа  2010. године, градоначелница Панчева, 
Весна Мартиновић, и члан Градског већа задужен за социјална 
питања, др Новица Ђорђевић, свечано су уручили кључеве стана, 
који се налази у Моравској улици, на коришћење штићеницима 
Дома за децу без родитељског старања „Споменак“, у оквиру 
пројекта „Кућа на пола пута“.

СТАН ЗА МЛАДЕ ИЗ СПОМЕНКА 

Оснивање агенције за развој
градаПанчева

ПАНЧЕВО - МЛАД ГРАД 2010

Финансијска подршка
успешним студентима

Комитет за безбедност саобраћаја
града Панчева

Донета одлука о избору канди-
дата за комуналне полицајце

Александар Стевановић, возач
Канцеларија на точковима



11. августа је у павиљону Цвијета Зузорић на Калемегдану, у оквиру обележавања Међународног дана младих и 
почетка године младих према УН календару, Граду Панчеву додељено посебно признање МЛАДГРАД 2010 за укупан 

допринос унапређењу положаја младих у локалној заједници.

ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА страна 2

Поред градоначелнице Панчева Весне 
Мартиновић, Уговор су потписали и 
директор „Техномаркета“ д.о.о. Мирољуб 

Кршанин, директор „Божић и синова“ д.о.о. Никола 
Егић, Бранко Матић из компаније „Утва Милан 
Премасунац“ АД Качарево и председник „Општег 
удружења занатлија и осталих предузетника општине 
Панчево“ д.о.о. Лука Вујовић.

 Свечаном потписивању присуствовали су и 
члан Градског већа за област привреде Владимир 
Митровић, затим помоћник градоначелнице за 
економски развој Филип Митровић, и секретар 
Секретаријата за привреду и економски развој 
Љиљана Вуколић.
 У име града Панчева, градоначелница Весна 
Мартиновић, поздравила је потписнике и изразила 

очекивања да се настави успешна сарадња, као што 
што је то био случај и током припрема везаним 
за доношење одлуке о оснивању и закључивању 
овог Уговора. Нагласила је да дугује захвалност 
и Секретаријату за привреду који је, у стручном 
смислу, помогао да се добра идеја реализује, затим 
Владимиру Митровићу на несебичном ангажовању, 
као и Филипу Митровићу, једном од иницијатора 
оснивања ове Агенције.
 – Веома је важно да постоји добра синхронизација 
између локалне самоуправе и оних привредних 
субјеката, који су се, у свом досадашњем раду, 
показали као веома успешни и од својих фирми 
направили тзв. панчевачке брендове. У граду не 
постоје квалификованији и стручнији људи који могу, 
заједно са нама, да допринесу да се на прави начин 
презентују све предности које град Панчево пружа 
потенцијалним инвеститорима или онима који већ 
послују овде – истакла је градоначелница.
 Дакле, Агенција има за циљ да привредницима 
олакша пословање, да посредује између њих и 
локалне самоуправе како би се олакшака и убрзала 
неопходна администативна процедура, да привуче 
потенцијалне инвеститоре, затим праћење, и 
учествовање на конкурсима, као и израда пројеката, 
који би требало да утичу на развој града Панчева. 
Агенција неће бити класично административног 
типа, већ ће бити привредно друштво које ће 
пословати под тржишним условима.
 Рад Агенције за развој финансираће оснивачи, од 
чега град Панчево 60%, док ће остали потписници 
учествовати са по 10%, као и сама Агенција када 
почне са радом.

Признање МЛАДГРАД за допринос локалних 
самоуправа и медија на унапређивању 
положаја младих у локалној заједници, ове 

године додељено је први пут. Признање додељује 
невладина организација Грађанске иницијативе у 
сарадњи са Министарством за омладину и спорт 
и Министарством за државну управу и локалну 
самоуправу.
 Добитнике признања изабрао је жири у саставу:
 • Миљенко Дерета, Грађанске иницијативе,
 • Ивана Вујић, Министарство за омладину и
 спорт
 • Јелена Чолић, Министарство за државну управу
 илокалну самоуправу,
 • Небојша Милићевић, омладинска група Аrt of
 Rolling
 • Дарко Бурсаћ, омладинска група Recognize
 Crew,
 • Мирослав Тамбурић, ФОРЦА Пожега.
 
 У име Града Панчева награду је примио Никола 
Дамјановић, члан Градског већа града Панчева, а 
награде је уручила министарка омладине и спорта 
Снежана Самарџић Марковић.

У петак, 06. августа, у Малој сали Градске управе града Панчева, свечано је потписан 
Уговор о оснивању „Агенције за економски развој града Панчева“ д.о.о.

Актуелно

ОСНИВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПАНЧЕВО - МЛАД ГРАД 2010
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У фокусу

Пројекат изградње мини-пич терена финансиран је и подржан од стране 
Министарства омладине и спорта, заједно са Фудбалским савезом Србије 
и Владом Краљевине Норвешке, а реализован је у 52 општине и града у 

Србији. Овај пројекат има за циљ да помогне локалним самоуправама да унапреде 
положај младих у локалним заједницама и да им омогуће јавно игралиште како би 
квалитетније проводили слободно време.
  -  У име града Панчева, као и у име градоначелнице, захвалио бих се Министарству 
и свим људима који су учествовали и допринели да град Панчево добије овако леп 
терен. Надам се да ћемо имати прилике да, као Републичко Министарство и као 
локална власт, пружимо граду и више оваквих терена – поздравио је присутне 
Никола Дамјановић, члан Градског већа за спорт и омладину.
 Министарка омладине и спорта, Снежана Марковић-Самарџић, објаснила је 
да је до идеје дошло приликом њене посете Норвешкој, после чега је уследила 
конкретна сарадња. Министарство Норвешке, УЕФА и Министарство омладине и 
спорта Србије су у овом пројекту учествовали са по једном трећином целокупног 
износа инвестиције.
 - Расписали смо конкурс на који се пријавило 137 општина и градова Србије и било 
је неопходно испунити три критеријума: активност канцеларије за младе, степен 
развијености и улагања у спорт, и спремна документација. Панчево је испунило сва 
три услова и користим прилику да честитам граду и представницима – истакла је 
министарка.

 Такође, Снежана Марковић-Самарџић напомиње да постављање оваквих терена 
представља реализацију три велике стратегије, а то су: 
 - национална стратегија за младе – на основу примедбе младих да немају 
довољно места, нити простора, где би могли да проводе своје слободно време,
 - стратегија развоја спорта са своја три приоритета – деца, спортска 
инфраструктура и врхунски спорт,
 - стратегија равномерног регионалног развоја – од 52 терена, колико је 
обезбеђено за Србију, само три су постављена у Београду.
 - Захваљујем се Фудбалском клубу „Панчево“, који ми је уручио захвалницу за помоћ 
у афирмацији женског фудбала и млађих категорија и надам се да ће млади умети 
да чувају овај терен како би што дуже служио њима, али и будућим генерацијама – 
рекла је министарка и званично прогласила терен отвореним изводећи почетни 
ударац на фудбалској утакмици девојака.

Скуп је поздравио др Новица Ђорђевић, члан 
Градског већа за здравство и социјалну политику, 
истакавши да се локална самоуправа увек труди 

да подржи пројекте из области социјалне политике 
и здравства и, иако се буџет смањује, град ће и даље 
наставити да чини све да помогне својим грађанима.
 Јелена Стојановић, чланица Управног одбора 
Савеза слепих Србије, изразила је задовољство што 
је град Панчево један од градова који предузимају 
кораке ка олакшању живота слепих и слабовидих лица 
у заједници.
 - За нас је самосталност и самостално кретање 
од великог значаја, како за школовање, тако и за 
запослење, односно, вођење што нормалнијег живота. 
Да би слепи били самостални, потребно је да се отклоне 
многе баријере, које нажалост постоје, пре свега оне које 
су физичке природе, али и предрасуде. Слепе људе увек 
треба посматрати кроз оно што они могу да ураде, а 
не кроз оно што не могу, јер је то једини начин да буду 
равноправни чланови овог друштва. Савез слепих Србије 
има изузетну сарадњу са Pupin Telecom-ом и уређај, са 
којим ћемо се упознати, јесте направљен због потреба 
слепих и слабовидих особа, али може бити од користи 
и старијим људима, као и деци – рекла је Јелена 
Стојановић.
 Инжењер Pupin Telecom-а, Раденко Савић, 
представио је овај уређај који је направљен по 
најсавременијим технологијама и потпуно је 
равноправан са оним који се користе у Европи.
 Сигнални уређај П-АПС 2/3 намењен је слепим 
и слабовидим лицима као основно средство за 

сналажење на семафоризованим раскрсницама. 
Основне функционалне карактеристике су 
идентификација забране преласка преко улице 
звучним сигналом локатора који се налази у кутији 
пешачког тастера за најаву присуства слепих и 
слабовидих лица, док говорна порука обавештава о 
слободном прелазу преко раскрснице са тачноим 
називом улице у којој се налази. Уређај може да ради 
у два режима – режим сталног активирања сигнала за 
црвено и зелено пешачко светло, као и режим када је 
стално активиран сигнал за црвено, док се сигнал за 
зелено пешачко светло активира притиском на тастер. 
Такође, постоји могућност снимања у меморију 
уређаја више различитих звучних сигнала и говорних 
порука, као и њихово репродуковање жењеним 
редоследом. Употребом уграђеног микрофона, 
снима се ниво буке на раскрсници и на основу тога 

уређај врши репродукцију говорне поруке на једном 
од четири дефинисана ниво гласноће. У случају 
нестанка напона на мрежи, дигитална порука остаје 
запамћена у интерној меморији говорног чипа. Врло 
је значајно и то што са бочне стране постоји тактилна 
плоча, те корисник, додиривањем рељефних симбола 
на њој, добија представу о типу, структури и ширини 
раскрснице (број саобраћајних трака, тип саобраћаја 
– возачки, трамвајски, бициклистичке стазе...), као 
и о смеру кретања преко раскрснице и евентуалним 
пешачким острвима. Уклопним часовником може се 
одредити период искључености уређаја на раскрсници, 
нпр. у ноћним часовима. 
 - Овим уређајем смо дали допринос у отклањању 
једне од баријера на које наилазе слепе и слабовиде особе 
и верујемо да смо им тиме помогли да живе са нама, а не 
поред нас – рекао је Раденко Савић.
 Савез слепих напомиње да у Панчеву већ постоји 
велики број звучних уређаја за слепе, тзв. „зујалица“ 
претходне генерације, који омогућују да се доста 
слепих људи самостално креће, али овај уређај би им 
био од велике користи и несумњиво би допринео већој 
сигурности и самосталности слепих и слабовидих 
лица.
 Нажалост, мора се рећи да, осим др Новице 
Ђорђевића, чланова Цавеза слепих у Панчеву 
и представника медија, овој презентацији није 
присуствовао нико од представника фирми и 
институција које би ова тема требало да интересује и 
који могу бити од значаја када је у питању набавка и 
инсталација овог уређаја.

ОТВАРАЊЕ МИНИ-ПИЧ ТЕРЕНА У ПАНЧЕВУ
У понедељак, 19. јула, у присуству министарке омла-
дине и спорта, Снежане Марковић-Самарџић, Николе 
Дамјановића, члана Градског већа града Панчева, и 
других званичника, отворен је званично „мини-пич“ 
фудбалски терен у дворишту Основне школе „Мика 
Антић“, у насељу Стрелиште.

Савез слепихх ии Градска упрравва града Панчеваа, заједно са Саввезом слепих Срббије, оорганизовалии су презентацијуу треће 
генерације сааврремених говоорнних уређаја за слеппе. Стручни тим PPupin Telecom-а нааправиио је уређај ппо светскиим и европским 
стандардимаа, при чијој израдди су, поред техничких, имплементирана и стручна знањња пррофесора из школе за слепе у ЗЗемуну, 
оних који се ббавве проблемимма слепих и слабовиддих људи, као и иискуства њих самиих.
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У фокусу

Како су прецизирали у својим захтевима, 
Стефану Фуксу је додељено 85.000 динара за 
одлазак на стручно усавршавање и учешће 

на Фестивалу Рихард Вагнер у Немачкој, а Борису 
Радојчићу 25.000 за усавршавање у области права, 
такође у Немачкој.
 – Често долазимо у тешку ситуацију када 
ограниченим средствима покушавамо да подмиримо 
разне потребе, али нам је увек највеће задовољство 
када та средства можемо да усмеримо на младе људе, 
као што су Борис и Стефан, и помогнемо им у њиховим 
стремљењима. Ова два вредна момка су доказали да 
њихови таленти превазилазе границе једног малог града 
и добили признања светских институција, које желе 
да поделе са њима одређена знања и искуства. Град им 
је у томе помогао симболичним средствима која ће им 
покрити један део трошкова путовања и боравка тамо, 
и желимо им срећан пут и пуно успеха у Немачкој – 
рекао је Филип Митровић, помоћник градоначелнице 
за економски развој.
 Стефан Фукс, студент друге године ФМУ на одсеку 
за контрабас, већ је неколико пута добијао позиве за 
усавршавање у иностранству, али је био приморан 
да одбије, или одгоди одлазак, због недовољних 
финансијских средстава.
 – Након интернационалног такмичења у фебруару 
где сам освојио прву награду, позван сам да идем у САД, 
на двомесечни курс за мастер класу у Џорџији. Добио 
сам стипендију тог факултета, али су ми, поред 
тога, била потребна средства за пут и смештај, 
која до сада нисам могао да прибавим, те сам био 
принуђен да откажем пут. Сада ми је упућен позив за 
Фестивал Рихарда Вагнера који се одржава у Бајројту, 
где је познати композитор изградио салу и направио 
фестивал још за живота. За тај симфонијски оркестар 
је била одржана светска аудиција и изабран сам да 
будем један од контрабасиста из наше земље. Желим 
да напоменем да на Фестивал иде и Мариа Николић, 
обоисткиња, тако да нисам једини из Панчева. 

Фестивал се одржава од 5-30. августа и радићемо са 
најеминентнијим професорима из Немачке, што је 
изузетна привилегија. Осим тога, биће организовани 
разни кампови широм Немачке, концерти камерног 
састава и моји солистички наступи, са њиховим 
диригентима – рекао нам је Стефан Фукс.
 Борис Радојчић, студент Правног факултета у 
Београду, ближе је објаснио чиме ће се бавити у 
Немачкој.
 – Сваке године се организује такмичење, на коме 
учествују тимови студената из преко 250 земаља 
света. То је симулација неког облика парничења и сваки 
факултет бира тим који представља државу. Ја сам 
део тима који ће представљати Србију и од ове године 
је уведена предфаза за то такмичење тј. летња школа 
у Немачкој, која траје од 20-24. септембра и окупља 
напознатије предаваче из те области права, из Европе, 
па чак и САД-а. Тамо би требало да стекнемо још боља 
знања и вештине како би се што боље пласирали на том 
такмичењу, али је и од великог значаја за образовање 
будућих правника – нагласио је Борис.
 Такође, град Панчево тј. локална самоуправа је 
расписала и Конкурс за младе, у оквиру ког су додељена 
средства младима за одлазак на усавршавања, стручне 
праксе и конференције.  Након њиховог повратка, 
одржаће се презентације у Омладинском ресурсном 
центру, где ће бити позвани млади, који се интересују 
за дате теме, да дођу и чују шта су они тамо видели, 
сазнали, научили, кога су све упознали и какве су 
резултате остварили. Укупан износ средстава, која 
су издвојена за Конкурс, био је милион и по динара, 
с тим што је за стручне праксе издвојено око 150.000 
динара.
 Град ће, двојици свршених студената Машинског 
и Архитектонског факултета, финансирати и 
постдипломске студије у Великој Британији, у износу 
од око 6 милиона динара, у сарадњи са Британским 
саветом. 
 

 – Још 2008. године смо покушали да оснујемо Фонд 
за младе таленте и тада смо схватили да је најбоље 
сарађивати са Британским саветом, институцијом 
која има велико искуство са програмима стручног 
усавршавања и образовања у иностранству. У 
складу са тим, издвојили смо по 3 милиона динара 
за претходну и ову годину, и расписали конкурс за 
стручно усавршавање људи, који су завршили основно 
образовање, на постдипломским студијама у Великој 
Британији. Стигло је двадесетак пријава, а комисија 
од три члана је направила ужи избор и обавила 
разговоре са 10 кандидата. Изабрани су Небојша 
Марковић и Марко Миловановић, који су имали обавезу 
да аплицирају за британске универзитете и полажу 
тест знања енглеског језика. Обојица су примљена 
на универзитете и добили тзв. „безусловну понуду“, 
а ми ћемо финансирати трошкове њихових студија 
и боравка у Великој Британији. Небојша Марковић, 
машинац, бавиће се обновљивим изворима енергије тј. 
енергетском ефикасношћу, док је Марко Миловановић, 
архитекта, изабрао смер који се тиче имплементирања 
одрживог развоја у архитектури. Сада смо у процедури 
усаглашавања тројног уговора између града Панчева, 
Британског савета и сваког од њих. Услови су исти, 
средства се минимално разликују, за разлику у цени 
школарине та два факултета. Свечано потписивање 
уговора се планира између 8 и 14. септембра, а први 
кандидат одлази 20. септембра у Велику Британију – 
истакао је Филип Митровић.
 Такође, издвојено је 5 милиона динара за 
Конкурс за младе приправнике и потписан је 
уговор са Националном службом за запошљавање. 
Министарство је издвојило 2,5 милиона динара, тако 
да ћемо за приправничке конкурсе потрошити укупно 
10 милиона динара у овој години. Овде се ради о 
људима до 30 година старости, без радног искуства и 
особама са инвалидитетом.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА 
УСПЕШНИМ СТУДЕНТИМА

У средуу, 04. авггууста 2010.. год, у Зееленом саалону Граддске ууправве, 
уприличен је прриијем за стууденте коојима су званнично, на оссновуу 
решењња градоннаачелнице града Паанчева, доодељена ссредсства зза 
стручно усавршшаавање у иинострансству.
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Активности

Комитет сада има једанаест чланова, на челу са 
председником Миладином Шакићем, иначе 
чланом Градског већа за ову област, и има 

задатак да унапреди стање безбедности саобраћаја на 
територији града Панчева и да систематски решава 
проблеме у граду. Сви чланови комитета су, на неки 
начин, везани за саобраћај, или из сектора који могу 
да утичу на побољшање безбедности саобраћаја, 
као што су школство, здравство, полиција, суд, итд. 
Уколико се укаже потреба, састав се може мењати и 
проширивати.
 На овој седници, Комитет је усвојио нацрт Плана 
безбедности саобраћаја на територији града Панчева за 
2010. годину, који је претходно припремила Агенција 
за саобраћај, у складу са препорукама Министарства 
за инфраструктуру и Министарства унутрашњих 
послова.
 - Закон налаже да се 50% средстава, од укупно 
очекиваних 12 милиона динара, обавезно улаже за 
инфраструктурне пројекте који доприносе безбедности 
саобраћаја, а преостала средства за унапређење 
саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-
промотивне активности и научно-истраживачки рад 
– истакао је Миладин Шакић, председник Комитета.
Својим програмом рада, Комитет ће дефинисати 
конкретне активности и давати предлоге Градском 
већу, које доноси програм коришћења средстава. 
Ова наменска средства се издвајају од наплаћених 
казни за саобраћајне прекршаје и стављају граду на 
располагање. Остаје још да се прецизира пороцедура о 
начину спровођења јавних набавки, одабиру извођача 
радова и слично.
 Чланови Комитета изнели су неке од проблема који 
постоје у граду и који директно утичу на безбедност 
саобраћаја, као и своје сугестије за даљи рад овог 
тела.
 - Већ су познати проблеми са којима се сусреће 
саобраћајна полиција, као што је ограничење брзина, 
првенство пролаза, затим заштита пешачких и 
зелених површина пригодним запрекама  и вишим 
платформама. Брзина је најчешћи узрок саобраћајних 
незгода. Показало се да постављање хоризонталних 
успоривача даје добре резултате. Потребно је само 
одредити меру, путне правце, али и одржавати их 
– рекао је Јовица Милошев, представник Подручне 
полицијске управе.

 Такође, истакнуто 
је да магистрални 
правац који пролази 
кроз наш град, 
тзв. обилазница, 
а који ни у ком 
случају то није, јер 
пресеца насеља као 
што су Војловица, 
Стрелиште, Миса, 
тј. путни правци 
који повезују 
Ковин, Смедерево 
и Зрењанин, 
заслужују модернију 
сигнализацију због 
учесталих незгода.
 Јован Станковић 
из Дирекције за 
изградњу и уређење 
Панчева, ставио је 
акценат на едукацију 
најмлађих, што би се 
односило на школски 
и предшколски 
узраст.
 - Зоне школа би 
морале да се обезбеде 
на што бољи начин, као и доминантни правци кретања 
школске деце, да се утврде небезбедна места и ситуације 
које јављају на тим потезима и да се, у складу са 
програмом, нађе адекватно решење. Такође, постоје 
небезбедна места у граду која су под ингеренцијом 
„Путева Србије“, обзиром да се налазе на деоницама 
магистралних путева, што значи да град Панчево на 
тим деоницама нема овлашћења да било шта предузме 
– рекао је Јован Станковић.
 На значај пројектовања саобраћајница, скренуо 
је пажњу Душан Беч из „Војводина пута“. У прилог 
томе, навео је пример Улице Максима Горког која је 
пројектована без бециклистичке стазе. 
 Такође, предложено је да се поставе камере на 
раскрсницама са светлосном сигнализацијом, где 
евидентно постоји већи број случајева непоштовања 
прописа и саобраћајних незгода, што би олакшало 
посао судијама за прекршаје у смислу материјалног 

доказа и поступак изрицања примерених казни знатно 
би се убрзао. Затим, едукација особља које ради на 
одржавању возила градског превоза, утицај на њихову 
техничку исправност, обзиром да се ради о старим 
возилима што утиче на безбедност у саобраћају, као и 
уређење стајалишта.
 На следећем састанку Комитета, разматраће се 
конкретни предлози и решења која ће благовремено 
бити достављена Агенцији за саобраћај, у писаном 
облику, и прослеђивати на усвајање Градском већу.
 Овом приликом је упућен и апел грађанима да, 
Агенцији за саобраћај и Комитету за безбедност 
саобраћаја, шаљу своје примедбе на безбедност 
саобраћаја у свом окружењу, на оно што су из 
свакодневног учешћа у саобраћају приметили 
и идентификовали као проблем, а Комитет ће 
разматрати све те примедбе, утврдити начин и 
приоритет решавања истих.

Комитет за безбедност саобраћаја
града Панчева

По новом Закону о безбедности 
саобраћаја, локална самоуправа има 
обавезу да оформи тело које ће се 
искључиво бавити безбедношћу у 
саобраћају, те је, 12. јула 2010. године, 
одржана конститутивна седница 
Комитета за безбедност саобраћаја 
града Панчева.
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Активности

По Огласу објављеном 23.06.2010.године, у публикацији Националне 
службе за запошљавање  „Послови“,  начелник Градске управе града 
Панчева дана 30.07 2010. донео је одлуку о избору кандидата.

Од пријављених кандидата по Огласу објављеном 23.06.2010. године, 
у публикацији Националне службе за запошљавање   „Послови“, за избор 
кандидата за обављање послова комуналне полиције,

ИЗАБРАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТИ:
1. Снежана Јованов, из Панчева
2. Биљана Петров, из Панчева
3. Иван Василчин, из Иванова
4. Слободан Коцић, из Панчева 
5. Бобан Васиљевски, из Панчева
6. Владимир Стојковски, из Панчева
7. Крста Јањетовић, из Панчева
8. Владимир Ћалић, из Панчева 
9. Роберт Ресановић, из Панчева 
10. Зоран Кртинић, из Качарева

Изабрани кандидати се упућују на стручно оспособљавање и обуку ради 
полагања испита за обављање послова и примену овлашћења комуналног 
полицајца након стицања уверења о психофизичкој способности потребној 
за обављање послова комуналне полиције.

Кандидати који положе испит заснивају радни однос у Градској управи 
града Панчева.

Лица која су се пријавила на Оглас, могу поднети приговор на Одлуку 
о избору начелнику Градске управе у року од 8 дана од дана пријема ове 
одлуке.

Конкурс је обухватао три програмске 
активности: поспешивање запошљавања 
младих кроз стручно оспособљавање и 

подршку професионалном развоју кроз обезбеђивање 
волонтерских пракси за младе до 30 година; 
поспешивање запошљавања младих са инвалидитетом 
кроз стручно оспособљавање, отварање нових радних 
места и подршку професионалном развоју кроз 
обезбеђивање волонтерских пракси за младе до 30 
година; и унапређење запошљавања спровођењем 
интерсекторских програма.
 Укупна вредност овог пројекта је 5.300.000,00 дин. 
а по завршеном конкурсу одабрано је десет пројеката 
по првој програмској активности у оквиру којих 
ће бити запослено укупно 19 младих људи који ће 
радити у приватним фирмама, јавним предузећима, 
институцијама града Панчева, а њих петоро ће 
волонтирати у Градској управи. Један пројекат 
је одобрен за финансирање за трећу програмску 
активност који је поднело удружење „Грађанска 
акција“.

Конкурс за реализацију Акционог 
плана Савета за запошљавање града 

Панчева за 2010. годину
 
 Градоначелница града  Панчева је донела 
Закључак број II-06-020-1/2010-413 од  21.07.2010. 
године, којим прихвата предлог Комисије за 
вредновање пројеката у области запошљавања, 
а поводом расписаног Конкурса за реализацију 
Акционог плана Савета за запошљавање града 
Панчева за 2010. годину и одобрава финансирање 
следећих пројеката:

 Област 1. „Волонтерске праксе“
 1.  Градскoј управи града Панчева одобрава за 
реализацију пројеката „ПРАКСА ЗА „Поступак 
легализације објеката“ укупно  шест волонтера-
практиканата са високом стручном спремом.
 2. Дому за децу и омладину без родитељског 
старања „„Споменак“ одобрава за реализацију 
пројеката„Споменак“- Први професионални 
изазов“један волонтер-практикант са средњом 
стручном спремом.
 3. Вишем суду Панчево одобрава за реализацију 
пројеката „Волонтери-приправници у Правосуђу“ 
један волонтер-практикан са високом стручном 
спремом.
 4. Старт пресс д.о.о. одобрава за реализацију 
пројеката „Новинарство- изазов животне средине“ 
један волонтер-практикан са високом стручном 
спремом.
 5. Основном јавном тужилаштву Панчево 

одобрава за реализацију пројеката „Тужилачки 
приправник“ један волонтер-практикан са високом 
стручном спремом.
 6. JP „Дирекцији за изградњу и уређење Панчева“ 
Панчево одобрава за реализацију пројеката 
„Стварање портфеља имовине“  пет  волонтера-
практиканата са високом стручном спремом.
 7. „Bimax“ д.о.о. Панчево одобрава за реализацију 
пројеката „Проширење тржишта црне и обојене 
металургије“ један волонтер-практикан са високом 
стручном спремом.
 8. ЈРП „РТВ Панчево“ одобрава за реализацију 
пројеката „Волонтерске праксе“ један волонтер-
практикант са вишом стручном спремом.
 9. Културном центару Панчева одобрава за 
реализацију пројеката „Волонтирај у култури“ 
један волонтер-практикан са средњом стручном 
спремом.
 10. „Termoco plat“ д.о.о. одобрава за реализацију 
пројеката „Оспособљавање за самостално 
пројектовање, израду и монтажу облога за 
изолацију“ један волонтер-практикант са вишом 
стручном спремом.

 Област 3. „Унапређење запошљавања 
спровођењем интерсекторских програма“
 1. Грађанској акцији Панчево одобрава се за 
реализацију пројекта „Покренимо град“ укупно 
182.400,00 динара.

 Напомена: за област 2. „Стручно оспобљавање 
младих особа са инвалидитетом“ није било поднетих 
предлога пројеката.

ДОНЕТА ОДЛУКА О 
ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

Свечана додела уговора за ВОЛОНТЕРСКУ ПРАКСУ 
У уторак, 27. јула 2010. год у 12.00 часова, у малој сали Градске управе, градоначелница града Панчева, 
Весна Мартиновић свечано је доделила уговоре по конкурсу расписаном у оквиру реализације акционог 
плана Савета за запошљавање града Панчева за 2010. год. 



У току свог радног стажа, имао је прилику да 
вози једног градоначелника Срђана Миковића, 
и две градоначелнице, Бориславу Крушку и 

сада Весну Мартиновић.
 - Овај посао, као и сваки други, некад може да буде 
тежак, некад занимљив, али мени одговара јер нисам 
канцеларијски тип. Динамично је и то је оно што 
ми се свиђа. Наравно, има ситуација када динамика 
изостане, као нпр. чекање у колима, али се увек 
унапред припремим и искористим то време да нешто 
прочитам, а раније сам знао и да понесем лаптоп да 
нешто урадим за то време. Задовољан сам и мислим 
да не бих могао да радим нешто друго. Што се тиче 
досадашњих градоначелника, пошто је два мандата 
био мушкарац, а два мандата жене, могу да кашем да 
се жене више брину о возачима. Вероватно баш зато 
што су жене, те им је у бити да брину о неком, па 
тако и о возачима – да ли су гладни, жедни, уморни, да 
ли је вруће, хладно... Трудим се да увек будем тачан, да 
стигнемо на време на одредиште, да их возим безбедно 
и брзо. Понекад је незгодно то што немам класично 
радно време и често морам бити на располагању 
током целог дана. Међутим, на то сам се навикао и 
не смета ми – каже Саша.
 Аутомобил који је на располагању градоначелници, 
и који Саша вози, је „Шкода“ од 2800 кубика, стара 

5 година. Саша изузетно хвали своју „канцеларију на 
точковима“ и каже да је аутомобил, иако сада има 
већ пет година одличан - прави директорски, велики, 
удобан и сигуран ауто са којим без проблема можете 
стићи свуда где је потребно. Поред вожње по граду 
и Србији, користи се и за релације од 1000 км, јер је 
исплативије ићи колима, лакше је уклопити сатницу, 
а често нема свакодневних летова за одређене 
дестинације.
 – Пропутовао сам скоро све околне државе радећи 
овај посао, а укупна пређена километража је око 
400.000 км, што и није много за 14 година радног 
стажа. Остали возачи овде можда имају више 
пређених километара јер су упућени на више људи 
и више радних задатака. Ја возим градоначелницу, 
њеног заменика и друге по овлашћењу градоначелника. 
Тако се једном десило да сам возио једну ромкињу 
из породилишта. Док сам, на паркингу, чекао 
градоначелницу Весну Мартиновић, жена је изашла 
из болнице са новорођенчетом у наручју и обратила 
се градоначелници. Није имала новца за такси до 
Банатског Брестовца и градоначелница ми је рекла 
да је одвезем кући, а она је отишла пешке до зграде 
Градске управе – прича нам Саша.
 За време бомбардовања, Саша је тадашњег 
председника општине Срђана Миковића возио 

својим мотоциклом до Јужне зоне и Утве како би 
обишли бомбардована места и пратили стање у 
граду. То је био једини могући начин, јер су улице су 
биле затворене и цивилно становништво није имало 
приступ том делу града.
 На питање које је најлепше место које је посетио 
службено он одмах каже да је то Равена. Имао 
је прилику да оде тамо јер су Равена и Панчево 
збратимљени градови. Такође помиње прелепи 
италијански град Червију који сваке године 
организује Фестивал цвећа и том приликом позива 
све братске градове, као и друге из Италије. Сваки 
град тада добије једно парче земљишта где, кроз 
цветну инсталацију, представи свој град. Такође, 
издваја Солун као њему омиљено место. Панчево 
је збратимљено са солунском општином Неаполис. 
Они организују културну манифестацију „Балкански 
трг“, где се представљају балкански градови кроз 
фолклор, музику, позоришне представе, итд.
 Како Саша одлично говори енглески, поред 
стандардне дужности возача, често се нађе у улози 
туристичког водича и преводиоца када стране 
делегације дођу у посету Панчеву и када се заврши 
онај званични радни део посете. 

Интервју

АЛЕКСАНДАР
СТЕВАНОВИЋ
ВОЗАЧ

ЈЕДАН ОД НАС:
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КАНЦЕЛАРИЈА НА ТОЧКОВИМА

Александар Стевановић, познат као Сале Зли, ради као возач градона-
челника тј. председника општине већ 14 година и у точковима има око 
400.000 пређених километара.
Воли свој посао и динамичност коју му доноси то радно место. 
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Мониторинг

Мерно место: Мерно место: Мерно место:
Цара Душана Ватрогасни дом Војловица



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  85,653 9,730

Драган Катуца Заменик градоначелника града 82,008

Тигран Киш Председник Скупштине града 82,008 14,250

Бранка Васић Заменица председника Скупштине града 78,363 9,100

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

78,363 24,602

Зоран Јовановић
Члан Градског већа задужен за подручје 
финансија

78,363

Никола Дамњановић Члан Градског већа задужен за подручје 
омладине и спорта

78,363 9,930
421,80 eura 

трошкови дневница

Миладин Шакић
Члан Градског већа задужен за подручје 
инфраструктуре и саобраћаја

78,363
421,80 eura 

трошкови дневница

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

30,435

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 4,830

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

82,008

Синиша Којић

Престала функција члана Градског већа 
града и има право на плату у трајању од 
6 месеци

78,363

Миланко Андрејић
Престала функција члана Градског већа 
града и има право на плату у трајању од 
6 месеци

78,363

Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа 

исплаћених у јулу 2010. године

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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