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О

бележавање Дана планете почело је у Панчеву у Народној башти (код Волијере), где је
ЈКП „Зеленило“ приредило забавно-музички
програм дружења у природи. Деца из вртића су цртала радове на тему „Дан планете“, а планинарско
удружење „Соко“ припремило је са децом кућице
за птичице.
Најзанимљивији и најлепши догађај свакако је
било пуштање веверица. Част да пусти прву веверици имала је градоначелница Панчева, а затим су
деца пустила и осталих 9 које су за Народну башту
купљене и донесене из Суботице. На овај начин је

ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
У ПАНЧЕВУ

Градска управа града Панчева je и ове године поводом 22. априла,
Дана планете Земље организoвала низ активности. Дан планете земље
обележиле су и школе и организације Панчева.

наша прелепа Народна башта постала богатија за 10
нових становника, а ускоро ће добити још другара,
како нам кажу у „Зеленилу“.
Након Народне баште у склопу обележавања
Дана планете земље, у просторијама ХИП Петрохемије одржана је презентација „Програма чистије
производње“ и састанак радног тима који ће радити
на програму чистије производње у ХИП Петрохемији. Презентацији програма коју су припремили
експерти Центра за чистију производњу на челу са директором
Бранком Дуњићем присуствовали
су и извршни директор за производно-техничке послове ХИП
-Петрохемије Младен Поповић и
Филип Митровић, помоћник градоначелнице за економски развој,
као и тим ХИП-Петрохемије који
ће радити на имплементацији
програма. У програм ће ући 10
предузећа укључујући фабрике
Етилен, ПЕВГ, ПЕНГ, енергетике
и фабрика за обраду вода, а сам
процес би требало да траје око
осам месеци. Истакнуто је да су у
тиму заступљени сви стручњаци
важни за производни процес и

да ће Петрохемија предузети и активности у циљу
информисања својих запослених о програму. Филип
Митровић је овом приликом подвукао значај заједничког рада и дијалога на побољшању еколошких
прилика у Панчеву и неопходност сарадње свих
оних који у том процесу учествују.
Активности су настављене у Градској управи где
је организована радионица за ученике и наставнике на тему: „Материја ван свог места: Почеци и
Крајеви Еколошког Размишљања“ организована у
сарадњи Секретаријата за зажтиту животне средине
Градске управе и Истраживачке станице Петница.
Мала сала Градске управе била је дословно мала
да прими све заинтересоване ђаке и наставнике
који су желели да чују др Владимира Јанковића,
предавача у Центру за историју науке, технологије
и медицине Универзитета у Манчестеру, стручног
сарадника Истраживачке станице Петница. Он је
говорио о историјским и концептуалним ‚зачкољицама‘ везаним за појам загађења и животне средине
са примерима, а посебно у вези са проблематиком
јавног ‚препознавања‘ проблема. Овом приликом
представљен је и курс који је др Јанковић дужи низ
година предавао у Манчестеру, под називом Криза
Природе. Ово је уједно била и прилика да се школе
пријаве за учешће у пројекту који ће Истраживачка
станица Петница реализовати са школама.
И тако је заокружено обележавање Дана планете
земље у нашем граду, управо онако како је и почело
- са младим људима који су наша будућност.
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА

„Ликовна колонија - Планетаријум“
А

У петак 23.04.2010. године на I спрату Градске управе града
Панчева свечано је отворена изложба слика „Ликовна колонија Планетаријум“, која представља пројекат нашег младог академског
сликара Владимира Винкића.

кадемски сликар Владимир Винкић је
реализовао пројекат „Ликовна колонија
-Планетаријум“, одобрен по основу конкурса
у области културе и уметности у 2009. години, који
је расписала градоначелница града Панчева.
Намера аутора пројекта била је да продукте
поменуте колоније коју чини 11 слика младих
уметника, промовише путем изложбе у оквиру
одговарајућег простора наше градске куће, а потом
их поклони основним школама града Панчева,
укључујући и школу „Мара Мандић“. Циљ овакве
промоције уметничког стваралаштва је подизање
свести код младих за креативност, изражајност и
упознавање са вредностима сликарства и стицање
културних потреба и навика.
Након завршетка изложбе, наш млади
уметник ће поклонити по једну слику :ОШ „Јован
Јовановић- Змај“, ОШ “Бранко Радичевић“, ОШ
“Мирослав-Мика Антић“, ОШ “Васа Живковић“,
ОШ “Борисав Петров - Браца“, ОШ“Братсво
Јединство“, ОШ“Стевица Јовановић“, ОШ “Свети
Сава“, ОШ Исидора Секулић“, ОШ “Ђура Јакшић“
и ШОСО“Мара Мандић“.
Владимир Винкић је својом иницијативом и
поклоном панчевачким ђацима дао прави пример
осталим ауторима пројеката који су суфинансирани
из буџета Града Панчева о сарадњи и доприносу
култури, едукацији и стварању нових вредности
које овакви пројекти треба да пруже.
На овај начин остварује се и идеја да се Градска
кућа отвори за грађане и понуди и додатни културни
и едукативни садржај кроз промоцију уметничког
стваралаштва.

Панчево на сајму

“ИНВЕСТИРАЈТЕ
У СРБИЈИ 2010”
Финална манифестација под називом „Инвестирајте у Србији
2010“, одржана је 31. марта 2010. године у Кристалној
дворани хотела Хајат, у Београду. О оквиру манифестације
град Панчево је имао свој штанд на коме је представио своје
укупне развојне потенцијалне. Наш град представиле су и
промовисале светска шампионка у пливању Нађа Хигл и
градоначелница Панчева Весна Мартиновић.

Д

огађај представља завршницу двомесечног
такмичења преко 30 локалних самоуправа
у категорији капацитета за промоцију
и привлачење инвестиција. Град Панчево је
представио своје укупне економске потенцијале
на један, нов, иновативан и оригиналан начин и
овога пута у сарадњи са компанијом „PASSAGE
GROUP“ представио и достигнућа и могућности
развоја текстилне индустрије.
Ова Манифестација је део USAID-овог MEGA
Програма подстицаја економском развоју
локалних самоуправа. Током самог догађаја

њихове штандове, маркетиншке и комуникационе
вештине оцењивао је стручни жири и публика.
У оквиру догађаја одржане су и две панел
дискусије „Из угла привреде – сарадња приватног
и јавног сектора“ и „Питајте амбасадоре“ –
конкурентност Србије на глобалном тржишту. У
панел дискусијама учествовали су стручњаци из
области економије и маркетинга, као и амбасадори
Италије, САД, Шпаније, Аустрије и Немачке.
У конкуренцији 30 градова специјални жири
USAID-а признање је овога пута доделио Вршцу,
Лесковцу и Ужицу. Награде су свечано доделили

амбасадор САД у Србији Мери Ворлик, министар
економије и регионалног развоја Млађан
Динкић, потпредседник Владе Божидар Ђелић,
као и министар животне средине и просторног
планирања Оливер Дулић.
Град Панчево наставља активности у
оквиру МЕГА програма подршке економском
развоју, а такође и у оквиру „NALED“ програма
сертификације општина и градова са повољним
пословним окружењем.
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У Mађарској потписана повеља о братимљењу Панчева и Боњхада

ОЖИВОТВОРЕЊЕ ПАРТНЕРСКИХ ВЕЗА
15. марта 2010. године, градоначелница Панчева Весна Мартиновић и председник
Скупштине града Панчева Тигран Киш потписали су са градоначелником града Боњхада,
Потапи Арпад Јаношем Повељу о братимљењу са овим мађарским градом.

П

отписивањем овог документа изражава се воља два града
о гајењу двосмерних пријатељских односа мађарскомађарских и српско-мађарских веза у карпатском
басену. Намера је да се створе услови грађанима и локалним
самоуправама за многострану изградњу и функционисање
просветних, културних, спортских и привредних веза.
Циљ је такође да се међусобном сарадњом између Мађара у
Мађарској и војвођанских Мађара, као и сарадња са српским
народом и надаље побољшава.
Локалне самоуправе Панчева и Боњхада у тексту Повеље
потврђују: „Сигурни смо да ће наступајућа веза братимљења
допринети културном и привредном развоју заједничке и
миром прожете Европе. Потписом потврђујемо оживотворење
почетка партнерских веза између Панчева и Боњхада“.
Приликом свечаности потписивања Повеље већ је договорена
посета привредне делегације града Боњхада нашем граду у
априлу ове године, током које би се разговарало о конкретној
сарадњи на пољу привреде, културе и спорта.
КУД „Петефи Шандор“ је такође гостовао са нашом
делегацијом у Боњхаду са својом представом „Весело вече“ и
имао два наступа у Боњхаду и суседном месту Такашду.

Потписано писмо о
намерама са Словацима

А

ндреј Кулик, председник општине
Длхе Клчово из региона Прешов
у Републици Словачкој, и Весна
Мартиновић, градоначелница Панчева,
у понедељак, 22. марта, у згради Градске
управе свечано су потписали су Писмо о
намерама, којим је и озваничена сарадња
са Словачком.
Потписивање писма о намерама је резултат
контаката и сарадње која је успостављена
прошле године у Михаловцима, месту
на 35 километара од Длхе Клчова, где су
грађани из Војловице боравили на позив
Евангеличке цркве.
Градоначелница Весна Мартиновић је
овом приликом истакла да постоји пуно
области у којима се може сарађивати

нарочито по питању
спорта и културе,
а да њих следи и
сарадња у области
привреде и посебно
комунална делатност
и
организација
локалне самоуправе,
јер је Словачка већ
прошла реформе у
овом областима те
нам њихова искуства
могу
изузетно
користити.
Писмо
о намерама такође
изражава
тежње
за очувањем традиције и даљем развоју
словачког народа који живи на територији
нашег града.
Председник општине Длхе Клчово,
Андреј Кулик се захвалио на готопримству
и љубазности и истакао задовољство
поводом озваничења партнерских односа
и додао да је Словачка чланица Европске
уније и изразио наду да ће то ускоро бити
и Србија. С обзиром да је Словачка већ
прошла реформе има много искуства на
пољу организовања локалне самоуправе
као и да су у току припреме предлога за
сарадњу са Панчевом у области саобраћаја,
машинске индустрије, грађевинарства и
електронике.

Потписан протокол о сарадњи
града Панчева и телекома Србија

ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕЛЕКОМА
СРБИЈЕ У ПАНЧЕВУ
Град Панчево и компанија „Телеком Србија“
потписали су у петак, 26. марта 2010. протокол о
сарадњи поводом реализације плана инвестиција
Телекома Србије за 2010. годину на територији града
Панчева.
вим протоколом град Панчево и Телеком Србија потврђују да
ће у доброј вери и сарадњи заједнички радити ради реализације
инвестиционог плана Телекома Србија на територији града
Панчева, који обухвата изградњу нових капацитета, реконструкцију и
проширење постојећих капацитета при чему ће град Панчево пружити
помоћ и подршку при извођењу инвестиционог плана.
Протокол су потписали градоначелница Панчева Весна Мартиновић
и директор Дирекције за технику Телекома Србија Саша Лековић.
Руководство Телекома је овом приликом најавило и да ће грађани
Панчева ускоро моћи да приступе Интернету у Градском парку, који
ће бити покривен бежичном конекцијом.
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КОНФЕРЕНЦИЈА „Дунавски коридор VII - Елементи за стратегију
У ПАНЧЕВУ развоја инфраструктуре, саобраћаја, логистике и
туризма“

Конференција под називом
„Дунавски коридор VII –
Елементи за стратегију
развоја инфраструктуре,
саобраћаја, логистике и
туризма“ одржана је 10. марта
у Панчеву у организацији
Градске управе града Панчева
- Агенције за саобраћај, а у
сарадњи са општином Вршац
и Привредном Комором
Војводине.

С

тручни скуп који за циљ има дефинисање
приоритета и потенцијала Србије и
могућности за укључивање у Дунавски регион,
који ће бити формиран у склопу пројекта Европске
уније након израде Стратегије за Дунав, окупио је
највише званичнике Владе Србије, Скупштине и
Владе Војводине, домаће научнике и привреднике,
као и пословне клубове немачких и италијанских
привредника из Темишвара.
У име домаћина присутне је поздравила
градоначелница Панчева Весна Мартиновић и
истакла: „Панчево је носилац развоја јужнобанатског
округа и потенцијал региона који лежи на три значајна
речна тока – Надел, Тамиш и Дунав. Из тог разлога
и интереса Панчева и Јужног Баната у искоришћењу
потенцијала Коридора VII, развоја инфраструктуре
и привредних потенцијала, Панчево је препознало
свој и регионални интерес за укључивање у израду
стратегије за Дунав.“

О значају укључивања Србије у Дунавску стратегију
на локалном, регионалном, и националном нивоу
говорили су у име Владе Србије Данило Вучетић,
заменик националног координатора за дунавску
стратегију, председник Скупштине АП Војводине
Шандор Егереши и потпредседник Владе Војводине
Иштван Пастор.
Научни институти који се оријентишу на
истраживање потенцијала Коридора VII предложили
су пројекте који ће се, уз сагласност Владе, уградити
у предлог европске стратегије развоја дунавског
коридора.
Посебан циљ овог скупа је и утврђивање
постојећих и приоритетних пројеката републичких,
покрајинских и институција локалних самоуправа
у процесу сублимације и уклапања са Стратегијом
Републике Србије.
Град Панчево је, заједно са осталих седам општина
Јужно-банатског управног округа и у сарадњи
са Секретаријатом за привреду АП Војводине,

иницијатор и финансијер израде посебне студије,
на тему „Ревитализација пруга и железничког
путничког и робног саобраћаја на пругама у Јужнобанатском округу“.
Интереси Града Панчева и Јужно-банатског
округа у укључивање у дунавску стратегију огледају
се у:
1. Развоју логистичких центара у региону
2. Јачању сарадње транспортних грана, лука на
Дунаву и изражавању интереса локалних самоуправа
у односу на Коридор ВИИ и у
3. Усаглашавању концепта просторног планирања,
постојећег стања инфраструктуре и развојних
планова.
Активности које треба да допринесу дефинисању
Стратегије се настављају, а ускоро бити издат и резиме
конференције - зборник радова и презентација који су
били представљени на Конференцији. Презентације
су објављене и на вебсајту града Панчева.

Град доделио три хиљаде евра тројкама из Омољице

И

убрзо након Божића ове године када су
гости у Градској кући биле четири породице
које имају то благо и радост да имају тројке
и којима је додељена новчана помоћ, није дуго
прошло да су се оствариле тадашње жеље да поново
ускоро угостимо и дарујемо породицу
са тројкама. Тако смо 7. априла имали
најслађе госте – двомесечне бебе Сару,
Растка и Деспота са родитељима Надом и
Ненадом Јездимировић из Омољице.
Град Панчево је први град у Србији
који додатно подржава родитеље који
одједном добију више деце тј. тројке,
четворке, дупле двојке итд. Ову помоћ град
је установио ради подстицаја наталитета
и давања подршке родитељима, како
садашњим тако и будућим.
Градоначелница Весна Мартиновић и
члан Градског већа задужен за здравство
и социјалну заштиту др Новица Ђорђевић
доделили су новчану помоћ од по 1.000
евра за свако дете, коју град Панчево

издваја од 2002. Поред породице Јездимировић,
досад је на територији нашега града пет породица
добило тројке.
Градоначелница је од срца честитала
родитељима који су имали ту срећу да добију тројке,

али и на упорности и снази и нагласила да ће Град
Панчево увек према могућностима подржавати
овакве породице.
Др Ђорђевић је напоменуо да укупна помоћ
Републике, Покрајине и града за рођење првог
детета износи 80.000 динара, за друго
100.000, за треће 190.000, а за четврто
240.000 динара. Уз то, град даје још
15.000 динара за свако дете ако је реч
о незапосленој мајци и беби пакет са
изузетно квалитетним производима
у вредности 5.000 динара. За рођење
двојки Покрајина даје 400.000 динара, а
за рођење тројки још 600.000 динара. На
овај начин породице које добију тројке
укупно добију од града, Покрајине и
Републике око 14.000 евра.
Почев од ове године, Град ће на други
дан Божића сваке године организовати
пријем за породице са тројкама, а
заједичка је жеља да Зелени салон буде
што пунији.

Активности
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АКЦИЈА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА

„1000 градова - 1000 живота“

Поводом обележавања Светског дана здравља, 7. априла град Панчево се прикључио глобалној кампањи под називом „1000 градова - 1000 живота“ која је за циљ имала промоцију здравствених активности један дан у недељи између 07. и 11. априла. У граду Панчеву је ова акција организована у петак
09. априла 2010. на платоу испред зграде Скупштине града.

П

оред града Панчева који је преузео координацију, у спровођењу активности
су учествововали и Завод за јавно здравље града Панчева, Превентивни центар Дома
здравља, Служба Хитне помоћи, Спортски диспанзер Дома здравља и ПУ „Дечја радост“.
Грађани су овом приликом могли да на лицу
места провере своје здравствено стање, измере крвни притисак, ниво шећера и масноћа у
крви, а у возилу Хитне помоћи био им је на
располагању и ЕКГ апарат и кардиолошки преглед који обављао Др Новица Ђорђевић, члан
Градског већа задужен за здравство и социјална
питања и координатор ове акције.
Градоначелница града Панчева Весна Mартиновић придружила се грађанима који су
похвалили акцију јер им је омогућено да без
заказивања обаве кардиолошки преглед и провере своје здравствено стање и напоменули да
је потребно више оваквих акција.
Здрав стил живота и значај редовне физичке активности промовисали су наши најмлађи
суграђани који су показали и своје умеће у вртењу обруча.

Панчево у акцији

“ОЧИСТИМО СРБИЈУ”
Г
радска управа града Панчева је препознала
значај акције “Очистимо Србију“ и активно се
укључила. У фебруару 2009. године упућен је
позив Министарства животне средине и просторног
планирања који се односи на достављање података
о броју и стању сметлишта и дивљих депонија на
територији града.
У новембру 2009. год. је потписан Уговор о
суфинансирању извођења радова на санацији
одлагалишта отпада на територији Града Панчевa
између Министарства животне средине и просторног
планирања, Фонда за заштиту животне средине и
Града Панчева, и обезбеђена средства у износу од
3.000.000,00 динара.
Прикупљање података приликом обиласка терена
обављали су инспектори за заштиту животне средине
са представницима ЈКП „Хигијена“ и ЈКП насељених
места. Ови подаци су били важни и за одређивање
приоритетних сметлишта за чишћење у овој акцији.
Од укупно 17 евидентираних на територији града
Панчева као приоритетно је одређено 10 локација
за чишћење, а у насељеним местима од укупно
24 евидентираних, одређено је 12 приоритетних
локација за чишћење.

Активности
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Прва радионица у оквиру пројекта

“ЧИСТИЈА ПРОИЗВОДЊА”
Г

рад Панчево и Центар за чистију производњу
Србије су 17. децембра 2009. године потписали Меморандум о сарадњи, у оквиру којег
се Град Панчево укључио у реализацију пројекта
‚‘Чистија производња у сарадњи са локалном самоуправом‘‘. Циљ овог пројекта је смањење негативног утицај на животну средину планирањем
производних процеса у складу са одрживим развојем и применом приступа превенције и смањења
загађења на самом извору његовог настанка.
Пројекат се спроводи кроз обуку и посете
компанијама на територији града Панчева, организовањем радионица за локалне консултанте и
представнике компанија, проценом стања и предлозима решења, као и презентовањем извештаја
на завршној конференцији.
Град Панчево је прва и једина локална самоуправа у Србији која је ушла у овакав програм са
циљем да на нивоу града и предузећа која послују
у Панчеву покрене иницијативу за стратешко
поступање компанија када је у питању заштита
животне средине, односно да се у складу са одрживим развојем смањује могућност настајања
загађења у самом процесу призводње и редукује
стварање штетних утицаја, а не само санирају последице.
Меморандум о сарадњи је отворен за приступање свим заинтересованим предузећима и организацијама са територије града Панчева.

Прва радионица у оквиру пројекта „Чистија производња у сарадњи
са локалном самоуправом“ одржана je 2. и 3. марта у згради Регионалне привредне коморе у Панчеву. Радионица je обухватала обуку
за консултанте којима су програм стручно представили експерти
Центра за чистију производњу Србије.

СКГО
спроводи истраживање у Панчеву
Стална конференција градова и општина ће у сарадњи са Институтом за
социолошка истраживања, на територији нашег града вршити истраживање из области:
- родне равноправности,
- заштите животне средине и
- међународне сарадње.
Истраживање ће се обавити у периоду од 22. априла до 22. маја, а анкетари ће испитивати грађане,
представнике невладиног сектора и запослене у локалним самоуоправама.
Планом истраживањa предвиђене су и посете овлашћених лица из Инстута за социолошка истраживања одређеним домаћинствима у нашем граду.
Стална конференција градова и општина позива грађане Панчева да се прикључе истраживању и
приме анкетаре како би истраживање било успешно спороведено у целости.
Сви анкетари имаће прописану легитимацију.

Активности
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Зелени караван Србије у Панчеву

Министар животне средине и просторног планирања Оливер Дулић посетио је град Панчево у оквиру акције Зелени караван Србије. У име домаћина министра је дочекала градоначелница Панчева
Весна Мартиновић. На почетку посете министар и градоначелница су учествовали у Радној групи
за праћење стања животне средине и реализацији акционих планова и пројеката решавања проблема животне средине у Панчеву.

П

редстављен је акциони план мера и активности на заштити животне средине Рафинерије нафте Панчево, ХИП Азотара и ХИП
Петрохемија у складу са пословним и развојним
плановима до 2012. године. Овим Планом, који су
припремили су представници Рафинерије и Министарства животне средине и просторног планирања, предвиђено је унапређење животне средине и
побољшање квалитета ваздуха, воде и земљишта.
- Ситуација у Панчеву је много боља него прошле
године, али и даље морамо радити на побољшању
еколошке слике овог града. Планирано је да Рафинерија избаци олово из произвоње безина, тако да
ћемо до 2012. године имати бензин по европским
стандардима, рекао је министар Дулић.
Он је истакао да је НИС у модернизацију рафинеријског постројења, до сада уложила 64 милиона евра, а да ће још 52,5 милиона бити уложено у
пројекте заштите животне средине.
Оливер Дулић се састао и са начелницима Јужнобанатског и Средњебанатског управног округа, председницима и представницима општина.
- Током Акције Очистимо Србију показало се да
40 посто територије нема уређен комунални систем
и да је животна средина до сада била секундарни
проблем локалних самоуправа, рекао је Дулић и додао да би општине требало да више пажње посвете
управљању отпадом, јер у рециклажи треба видети
шансу за развој привреде.

Говорећи о легализацији, министар Дулић је присутне челнике локалних самоуправа подсетио на важност спровођења закона из ове области.
- У овом моменту 620 хиљада објеката у Србији је
у процесу легализације, истакао је Дулић и позвао
општине да прилагоде цене реалним могућностима
грађана.
У наставку посете државни
секретари Министарства и помоћници министра одржали
су радни форум на тему Екологија и заштита животне средине, као и форум из области
Грађевине, урбанизма и просторног планирања.
Овом приликом градоначелница Панчева Весна Мартиновић је изјавила: „Свака акција усмерена ка унапређењу
еколошке и урбанистичке
слике је више него добродошла, не само у Панчеву, већ
и у читавој Србији. Панчево
је препознало значај акције
„Очистимо Србију“ и активно се укључило. Данас смо у
Панчеву имали прилику да
будемо и домаћини поводом
акције Министарства заштите

животне средине под називом „Зелени караван Србије“ где смо имали разговоре о примени законских
регулатива у овој области. Само таквим конкретним
акцијама моћи ћемо да достигнемо дугорочну визију
да Панчево буде потпуно урбанистички уређен град
са стабилном еколошком ситуацијом.“

Интервју
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ЈЕДНА ОД НАС:

Јасмина Буквић,

Шеф Канцеларије за односе с јавношћу

ДОБРА КОМУНИКАЦИЈА
ОСНОВ ЗА НАПРЕДАК

Наша локална управа је прва у Србији која је формирала професионалну
Канцеларију за односе с јавношћу. Бити први има своје предности, али
доноси низ препрека које смо ипак успели успешно да савладамо, за
шта смо добили и јавно признање, обзиром да смо, на Сајму локалних
самоуправа, проглашени за „Пример најбоље праксе“. Ово нам, наравно,
указује поверење, потврђује стратегију развоја, али намеће и обавезе.

Б

аш ових дана се навршава година дана како је
формирана Канцеларија за односе с јавношћу
Градске управе града Панчева. То је био повод
да попричамо са нашом колегиницом, Јасмином
Буквић и тиме сумирамо и представимо ужој и широј јавности рад ове Канцеларије.
- Послови односа с јавношћу се у Градској управи
спроводе већ око пет година, али није било службе,
већ само једно радно место стручног сарадника за
ову област. Дакле, ово није почетак активности, већ
логичан след свега што смо радили и постигли у протеклом периоду. Оно што бих желела да истакнем и
чиме се поносимо је то да је ово прва Канцеларија за
односе са јавношћу у локалној самоуправи у Србији. У
другим градовима и општинама су то углавном информативне службе или се такве активности обављају у
оквиру Службе протокола, и слично. Наша Канцеларија је професионална и основана потпуно на начелима струке односа с јавношћу и управо због тога смо,
приликом оснивања, имали велику подршку Друштва
Србије за односе с јавношћ, као највеће професионалне

струковне организације у овој области. У оквиру овог
Друштва, чији сам и ја члан, имали смо иницијативе,
организовали округле столове, а везано за признавање
тј. увођење појма и струке односа с јавношћу у Закон
о локалној самоуправи – истиче Јасмина Буквић.
- Убрзо након оснивања Канцеларије, организовали
смо „ПиАр дан“ у Панчеву, где је било присутно око
четрдесет колега са територије Панчева и целог Јужног Баната. Установили смо да имамо добар потенцијал за развијање ових активности и умрежавања,
како професионално, тако и са различитим институцијама, предузећима, организацијама, итд. Велика
подршка наше Градске управе је од непроцењивог значаја, јер без њихове свести о значају односа са јавношћу, двосмерној комуникацији, размени информација,
дијалога са свима који су усмерени на локалну самоуправу, грађанима, медијима, локалном заједницом,
приврединицима, потенцијалним инвеститорима,
министарствима... данас не би славили први јубилеј
е
– каже Јасмина.
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- У протеклом периоду спровели смо пуно активности. Израђена је књига графичких стандарда за
Градску управу, чиме је постигнут циљ да се истакнемо као институција која има препознатљив идентитет и озбиљан приступ раду. Такође, имали смо
прилику да се представимо на Сајму локалних самоуправа где смо проглашени за Пример најбоље праксе,
што је потврда да смо постали „видљиви и уочљиви“.
Овај пројекат има за циљ размену и промоцију искустава из градова Србије и пружа могућност другим
градским властима да их примене. Истовремено, објављивање примера најбоље праксе јесте потврда квалитета рада и акција које воде ка вишим стандардима
у пружању услуга грађанима. Затим, покренули смо
публикацију Градског билтена у електронском облику, како би наше колеге, грађани Панчева и сви заитересовани могли да прате дешавања у граду и активности Градске управе, и ево радимо двоброј поводом
нашег малог јубилеја. Изузетно је важно то што је
Градско веће усвојило и градоначелница донела Кодекс
о јавности рада и односима с медијима чији је нацрт
урадила Канцеларија за односе с јавношћу уз учешће
наших локалних медија и званичну подршку Друштва
Србије за односе с јавношћу. То је прва писана политика у овој области у локалним самоуправама Србије и
предстваља велики корак напред не само за локал, већ
за професију односа с јавношћу у Србији уоппште –
прича нам Јасмина Буквић.
У процесу је израда Стратегије унапређења информисања у граду Панчеву, те је рађено истраживање
у погледу информација које недостају из Градске
управе, односно како грађани уопште доживљавају
Градску управу, имају ли довољно информација, колико су правовемене, да ли знају како могу да реше
своја питања, итд. То ће помоћи да се формира што
успешнија стратегија о даљем раду када је реч о јавности рада и информацијама које грађани добијају
из Градске управе. Ово је још једна активност која
нас издваја од других, а то су управо истраживања и
анкете које спроводимо испитујући потребе и ставове грађана желећи да планирамо наше активности на
основу повратних информација и потреба оних због
којих смо ту. Због тога радимо и анализе медијских
садржаја и објава и саме заступљности града Панчева у јавности. Чак ни многе приватне компаније не
прате на овакав начин свој учинак.
Добар пример у пракси за то је анкета која је
спроведена након отварања Услужног центра, па је
на основу изажене потребе грађана уведена поподневна смена средом до 19.00 часова и преиспитана
организација рада у Градском услужном центру који
одлично функционише, што су и грађани потврдили.
- Један од планова је да у наредном периоду будемо
више присутни на интернету, да пређемо на сегмент
‚online‘ комуникације и тиме покријемо и тај део медија, обзиром на прилике и данашњи начин брзе комуникације. То је у складу и са показатељима глобално
у струци. Стручњаци кажу да је сада нагласак на
интерној и интернет комуникацији. Ако нема добре
комуникације унутра, нема добре ни споља. У складу
с тим, надам се да ћемо организовати поновни сусрет
колега из бранше, довести признате стручњаке из региона и направити радионицу и за наше колеге. Планови су и да се још боље повежемо са нашим јавним,
јавно-комуналним предузећима, институцијама, где
је потребно да и они у својим структурама ојачају,
те да направимо такав систем који ће бити сасвим
усмерен ка грађанима у циљу што бржег и ефикаснијег
информисања. На крају, желела бих да позовем колеге
да нам се и саме јаве и представе себе и рад своје службе у нашем Билтену, како би нас грађани што боље
упознали, јер што се боље познајемо, то се више разумемо и идемо напред – закључује Јасмина Буквић.

Мониторинг
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Мерно место:
Цара Душана

Мерно место:
Ватрогасни дом
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Мерно место:
Војловица

Транспарентно
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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исплаћених у марту 2010. године
Име и презиме

Функција

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

Накнада
за рад у
комисији
(нето)

Трошкови
репрезентације

Трошкови путовања

123,50 eura
трошкови дневница

Весна Мартиновић

Градоначелница града

85,653

57,535

Душан Мрвош

Заменик градоначелника града

82,008

39,645

Тигран Киш

Председник Скупштине града

82,008

15,850

Бранка Васић

Заменица председника Скупштине града

78,363

Синиша Којић

Члан Градског већа задужен за подручје
развоја села и пољопривреде

78,363

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

24,602

Никола Дамњановић

Члан Градског већа задужен за подручје
омладине и спорта

78,363

Миладин Шакић

Члан Градског већа задужен за подручје
инфраструктуре и саобраћаја

78,363

Миланко Андрејић

Члан Градског већа задужен за подручје
привреде и приватног предузетништва

78,363

Срђан Јосимов

Члан Градског већа задужен за комуналне
делатности

78,363

Немања Ротар

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

Нада Чикош
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за
образовање

32,171

Владимир Деља
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за заштиту
животне средине

39,869

123,50 eura
трошкови дневница
123,50 eura
трошкови дневница

4,119

34.438,00 трош.
дневница и трoш.
смештаја

17,110

149,50 eura трош.
дневница и 88 eura
трош. смештаја

Транспарентно
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа

исплаћених у априлу 2010. године
Име и презиме

Функција

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

Накнада
за рад у
комисији
(нето)

Трошкови
репрезентације

Весна Мартиновић

Градоначелница града

85,653

Душан Мрвош

Заменик градоначелника града

82,008

18,557

Тигран Киш

Председник Скупштине града

82,008

65,565

Бранка Васић

Заменица председника Скупштине града

78,363

Синиша Којић

Члан Градског већа задужен за подручје
развоја села и пољопривреде

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

Никола Дамњановић

Члан Градског већа задужен за подручје
омладине и спорта

78,363

Миладин Шакић

Члан Градског већа задужен за подручје
инфраструктуре и саобраћаја

78,363

Миланко Андрејић

Члан Градског већа задужен за подручје
привреде и приватног предузетништва

78,363

Срђан Јосимов

Члан Градског већа задужен за комуналне
делатности

78,363

Немања Ротар

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

Нада Чикош
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за
образовање

32,171

Владимир Деља
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за заштиту
животне средине

39,869

Трошкови путовања

24,602

2,350

16,900

Импресум: „Градски билтен“ је електронски информатор Градске управе града Панчева. Излази месечно.
Билтен припрема: Канцеларија за односе с јавношћу, новинар-сарадник: Душка Живковић, фотограф: Далибор
Винкић, Графичка обрада: Studio Inﬁnity, Адреса: Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, тел. 013 344 422 лок.
408, www.pancevo.rs, e-mail: gradski.bilten@pancevo.rs

