
У оквиру глобалне кампање “Размисли 
пре него што поставиш” Министарство 
за телекомуникације и информацио-

но друштво и ове године спроводити кампању 
„Кликни безбедно”, како би што више деце која 
користе интернет било заштићено од потенцијал-
них опасности оваквог начина комуницирања. 
Кроз организовану едукацију за наставнике, али 
и општом информативном кампањом указује се 
на значај правилног и безбедног коришћења ин-
тернета.
 - Акција „Кликни безбедно“ траје већ више од 
годину и по дана и до сада смо обишли скоро 200 
школа у Србији и на тај начин 20 хиљада деце ин-
формисали о томе шта је заштита на интерне-
ту, како заштити себе и другове од злонамерних 
и грубих шала. У том процесу, лансирали смо и 
квиз „Кликни безбедно“ који се налази на интер-
нет страници www.kliknibezbedno.rs, а учешћем у 
овом квизу деца могу да освоје лаптоп и пројектор 
за своју школу. Од понедељка почиње нови циклус 
овог квиза за ову школску годину. Позивамо све 
основце из Панчева и околине, да решавају квиз. З 
току године долазићемо и због велике акције „Ди-
гитална школа“, која треба да опреми све основне 
школе у Србији рачунарским кабинетима – рекла 
је министарка за телекомуникације и информа-
ционо друштво Јасна Матић.
 Такође, министарка је истакла да се у данашње 
време имамо једну потпуно нову ситуацију да 
деца први пут о нечему знају више од својих ро-
дитеља и наставника, те често немају коме да се 
обрате за савет. Због тога је јако битно да деца саз-
нају да могу нама да се обрате, да постоје стручња-
ци који им могу помоћи и путем телефона, као и 
преко сајта где постоји велики број питања која 
су деца поставила, као и одговора на њих. Та ин-
тереакција наших стручњака са децом омогућава 
да се прате њихови проблеми, али и да она могу да 
науче више о ономе што их мучи.
 У току прошле школске године, организовано 
је и двадесетак „округлих столова“ на ову тему за 
родитеље, педагоге, психологе из школа и чланове 

Родитељског савета школа, јер је и њих неопход-
но едуковати, а на поменутом интернет домену, 
постоје посебне странице за децу и родитеље.
 - У сададњи са Министарством за телекому-
никације и информационо друштво, организовали 
смо ово предавање у намери да скренемо пажњу 
деци да је важно да користе компјутер и интер-
нет за своје стручно усавршавање, али је још 
важније да у томе буду веома опрезни. Сигруна сам 
да ћемо и остале школе на територији општине 

Панчево укључити у овај програм – истакла је гра-
доначелница Весна Мартиновић.
 - Почаствована сам тиме што смо прва школа 
која је у овом пројекту и што су нас посетиле и 
градоначелница и министарка, нарочито после 
свих оних догађања у Јабуци. Деца морају да науче 
да безбедно користе друштвене мреже и остали 
садржај интернета, да не би дошло до озбиљних 
проблема – рекла је директорка ОШ „Гоце Делчев“ 
Биљана Ђуровић.
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Актуелно:

У фокусу:

www.pancevo.rs

У петак, 20. августа 2010. 
године, у атријуму Градске 
управе града Панчева, све-
чано je отворена Изложба 
архитектонских радова при-
стиглих на Конкурс за уређе-
ње хола Градске управе 
Панчево - Шалтер 9, у окви-
ру пројекта „Градска управа 
Панчево - место дијалога“, 
финансираног од стране 
Покрајинског секретаријата 
за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу и 
градске управе Панчево.

„КЛИКНИ БЕЗБЕДНО”

Министарство за телекомуникације и 
информационо друштво и Град Панчево

У петак, 24. септембра 2010. године у Јабуци, на 
позив градоначелнице Панчева, Весне Мартиновић, 
у сарадњи града Панчева и Министарства за 
телекомуникације и информационо друштво, у 
склопу најављених програма за безбедно коришћење 
интернета, одржана је презентацијa пројекта „Кликни 
безбедно“. Презентација је одржана у просторијама 
фискултурне сале ОШ “Гоце Делчев” у Јабуци.

Свечано уручење уговора
о стипендији за стручно усаврша-
вање у Великој Британији

Градоначелница именована за члана 
делегације Републике Србије у Кон-
гресу локалних и регионалних власти 
Савета Европе

Округли сто „МЛАДИ СУ ЗАКОН“

Посета основној школи
У Банатском Брестовцу

Почетак радова на доградњи
и реконструкцији амбуланте у Глогоњу
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Конгрес Локалних и регионалних власти Савета Европе (CLRAE) је саветодавно тело Савета Евро-
пе. Конгрес има важну улогу у представљању ставова региона и општина Влади, међународним 
и европским институцијама.

 Конгрес тежи да буде место расправе и дискусије између представника локалне и регионалне власти 
у вези са питањима која се њих тичу. Има саветодавну улогу у Одбору министара и парламентарној 
скупштини Савета Европе у вези са свим питањима на локалном и регионалном плану. Блиско сарађује 
са националним и међународним организацијама које представљају локалне и регионалне владе и ак-
тивно ради на промоцији локалне демократије у Европи.
 Oво именовање је прилика да се прошире већ постојећа партнерства између локалних самоуправа.

У складу са Акционим планом за спровођење 
Националне стратегије за младе за период 
2009-2014. године, Министарство омладине и 

спорта почелo је са радом на изради закона о мла-
дима. Закон има примарну функцију да обезбеди 
одрживу основу за развој и деловање субјеката ом-
ладинске политике са циљем побољшања положаја 
младих и обезбеђивања права, простора, прилике и 
подстицаја за раст и развој сопствених потенцијала, 
као и активно учешће у друштву.
 Будући да је основни принцип у раду Министар-
ства омладине и спорта партиципативност и да су 
млади најпозванији да се питају о садржају и ре-
шењима закона који треба да буде у функцији до-
бробити младих, у свакој од фаза у изради закона 
обавља се широк консултативни процес.
 Након што је, посредством мреже канцеларија за 
младе, прикупљено преко 7000 предлога области, 
питања и тема које су од важности приликом израде 
закона о младима од представника ученика, студе-
ната, удружења грађана, јавних установа и локалних 
самоуправа, припремљена је прва радна верзија 

текста закона. Овај текст је разматран на округлим 
столовима који су се организовали током септем-
бра месеца, у окрузима широм Републике Србије 
уз учешће представника младих, удружења, инсти-
туција и организација која се баве младима, једница 
локалне самоуправе, савета за младе и канцеларија 
за младе. На округлом столу су представљени ре-
зултати досадашњег рада на изради закона и кључна 
решења у првој радној верзији текста закона. Након 
дискусије сваки учесник је имао прилику да, у по-
себно припремљеном упитнику, унесе коментаре и 
сугестије на предложена решења.
 - Готово све земље у окружењу већ имају законе или 
се на том нивоу баве младима. У Србији се реализација 
планира за следећу годину, а ослонци у изради Зако-
на о младима су Радна група за израду ЗоМ, Консту-
тативна група за израду ЗоМ, Радна група Владе за 
спровођење Стратегије о младима, Саветодавно тело 
министарства, Ресурсни центри и представници 
омладинске политике на локалном нивоу – рекао је 
координатор пројекта Грађанска мрежа Његош Ма-
нојловић.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу донело је решење о 
именовању чланова Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти 
Савета Европе. Градоначелница града Панчева, Весна Мартиновић именована је 
за члана Већа локалних власти.

Актуелно

ОКРУГЛИ СТО „МЛАДИ СУ ЗАКОН“
У среду, 22. септембра 
2010. године одржан 
је округли сто ,,Млади 
су закон“ који је део 
консултативног процеса 
израде закона о младима 
и спроводи се са циљем 
разматрања прве 
радне верзије текста 
закона.  Грађанска 
мрежа је изабрана од 
стране Министарства 
омладине и спорта као 
подршка и ресурс-центар 
у  националној кампањи 
,,Млади су закон“ за 
Јужнобанатски округ.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ИМЕНОВАНА ЗА ЧЛАНА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ У КОНГРЕСУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЕТА ЕВРОПЕ

Госппоођа ММери Франсис ДДојл, дииреек-
торккаа ооррганиззацијее Woorld LLearninng 
и ДДрраганн Катууца, заменниик грраддонна-
челннице,, су у ппетакк, 08. окктоббра свве-
чаноо је ппредалли дечје иггралишштее ввр-
тићуу у Омммољицци.

Пројекат „Рециклирање у вртићима“ реали-
зован је заједничком акцијом организације 
World Learning, Одељења за односе са јав-

ношћу Амбасаде Сједињених Америчких Држава и 
рециклажног центра „Божић и синови“ а финанси-
рала Америчка организацја за међунарони развој, 
USAID. Деци је прикаазана позоришна представа 
на тему екологије и уручене су им кљиге – Чистан-
ке, након чега је у дворишту свечано предато игра-
лиште на коришћење, чији су елементи израђени 
од рециклиране пластике.
 Госпођа Добрила Пурковић, директорка школе 
„Доситеј Обрадовић“ у оквиру које је вртић, захва-
лила се донаторима, након чега су се присутнима 
обратили Драган Катуца, заменик градоначелнице 
и Мери Френсис Дојл, директорка организације 
World Learning. Пројекат има за циљ да најмлађи 
стекну прва знања о чувању животне средине и ре-
циклажи као једном од начина бриге о њој.

УУУУУ ОООООМММММОООООЉЉЉЉЉИИИИИЦЦЦЦЦИИИИИ
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Актуелно

По завршеном јавном позиву студентима за учешће у програму сарадње 
Града Панчева и Британског савета у области стручног усавршавања на 
постдипломским студијама на образовним високошколским установама у 

Великој Британији, који је расписала градоначелница Панчева, комисија је донела 
одлуку да стипендије града Панчева и Британског савета добију Небојша Марковић 
за одлазак на мастер студије из области енергетике и животне средине na Унивези-
тет у Лидсу (University of Leeds MSc Energy and Enviroment) и  Марко Миловановић 
за одлазак на мастер студије из области перформанса и дизајна на Оксфорд Брукс 
Универзитет (Oxford Brookes University MSc Sustainable Building: Performance and 
Design).
 Јединствени програм сарадње у области стручног усавршавања између града 
Панчева и Британског савета представља престижну награду која омогућава јед-
ногодишње мастер студије на образовним високошколским установама у Великој 
Британији. Стипендисти ће имати прилику да упознају начин живота и студирања у 
Великој Британији и да напредују у каријери и постану лидери у својој струци.

 - Данас смо поносни што је град Панчево, за сада, први и једини град који је са 
Британским саветом, у сарадњи са Амбасадом Велике Британије, направио ову вр-
сту програма за стручно усавршавање студената, који ће се, након једногодишњих 
студија у престижним високошколским установама у Великој Британији, вратити 
овде како би знања стечена тамо применили у свом граду. Ово је пионирски подух-
ват локалне самоуправе, за који је нарочито заслужна Канцеларија за младе Градске 
управе града Панчева. На расписани јавни позив пријавило се 23 студента који су 
били заитересовани за даље стручно усавршавање и позивам их да и наредне године 
учествују у оваквим програмима, јер ће град Панчево и у наредним годинама овај про-
грам спроводити и развијати. Желим вам много среће и успеха и сигурна сам да ћете 
оправдати наше поверење – рекла је градоначелница града Панчева госпођа Весна 
Мартиновић.
 Град Панчево је одвојио шест милиона динара за финансирање овог програма, 
а стипендија покрива бесплатну студентску визу, све академске трошкове, месечну 
надокнаду која покрива животне трошкове, трошкове путовања, надокнаду за књиге 
и одећу, путне трошкове доласка и одласка из Велике Британије, а обавеза стипен-
диста биће да након завршених студија стечено знање примене кроз практичан рад 
у органима локалне самоуправе, јавним предузећима, установама и организација-
ма чији је оснивач град Панчево. 
 – Велико ми је задовољство да честитам Марку Миловановићу и Небојши Марко-
вићу на великом успеху који су постигли. Надам се да ће са успехом завршити сту-
дије на универзитетима Оксфорд Брукс и Лидсу. Такође, користим ову прилику да се 
захвалим градоначелници госпођи Весни Мартиновић као и управи града Панчева на 
спремности да заједно са Британским саветом покрену овај програм стручног усавр-
шавања. Овај програм је најбољи пример како инвестирањем у младе локална самоу-
права може да обезбеди напредак и боље животне услове за све своје грађане. Небојша 
и Марко ће, када заврше своје студије и врате се у Панчево, својим знањем помоћи 
Градској управи у решавању питања животне средине и развоја. Као амбасадор Велике 
Британије увек ми је драго што ће они своје стручно усавршавање стећи управо на 
неким од наших најбољих факултета и што ће кроз примену својих стечених вешти-
на допринети друштвеном напретку своје средине, а и јачању односа између Србије и 
Британије. Надам се да ће управо они, који представљају нову генерацију Србије, пос-
лужити младима у Панчеву, али и у земљи, као узор. Још једном, честитам и желим 
пуно успеха - Амбасадор Велике Британије Њ.Е. господин Стивен Вордсворт.
 Марко Миловановић и Небојша Марковић су се захвалили свима који су покре-
нули овај пројекат који им је омогућио да се стручно усавршавају у Великој Брита-
нији.
 - Велика су очекивања од нас, не смемо никога да разочарамо, уложен је велики но-
вац. Враћамо се за годину дана и надам се да ћемо допринети развоју овог града и тиме 
се одужити свима који су нам указали поверење, као и свим грађанима Панчева – ре-
као је Небојша Марковић.

Свечано уручење уговора
о стипендији за стручно 
усавршавање у Великој Британији

У понедељак, 13. септембра, у Градској управи града Пан-
чева, градоначелница града Панчева Весна Мартиновић и 
амбасадор Велике Британије у Србији Њ.Е. господин Стивен 
Вордсворт, свечано су уручили уговоре за двоје стипендиста 
који одлазе на стручно усавршавање у Велику Британију.

Циљ предавања била је едука-
ција кључног кадра у јавном 
и приватном сектору јужно-

банатског округа о актуелним стан-
дардима и припрема за законске 
регулативе из области безбедности 
информација које ће бити усвојене у 
блиском временском оквиру.
 Стандарди за управљање безбедно-
шћу информација постали су, још пре 
пет година, незаобилазни део у зашти-
ти високотехнолошких напада.
 - Сви смо свесни важности безбед-
ности информација у времену када 
информационе технологије напредују 
великом брзином. Циљ овог скупа је да 
се стави акценат на важност увођења 

система за управљање безбедношћу ин-
формација, на основу ИСО 27001 стан-
дарда. Надам се да ће сви присутни, 
овом приликом, чути много корисних 
информација – рекао је члан Градског 
већа за образовање Предраг Шкаљак.
 - Међународни стандард ИСО 
27001 дефинише стандардизован на-
чин на који се може заштити извор 
информација у рачунарима. На осно-
ву овог стандарда се утврђује да ли је 
нека организација на добар и довољан 
начин заштитила своје податке и 
информационе системе од нелегалног 
коришћења и злоупотребе – истакао је 
ректор Универзитета Метрополитан 
др Драган Домазет.

 Област безбедности информација 
бави се заштитом информација и ин-
формационих система од неовлашће-
ног приступа, употребе, ометања или 
уништења. Са повећањем електрон-
ског пословања у Србији, појавила 
се потреба за образовањем кадрова и 
увођењем стандарда који би доприне-
ли повећању безбедности информа-
ционих система. Универзитет „Метро-
политан“ бави се управо школовањем 
таквих кадрова.
 О процесу сертификације пре-
ма стандарду ИСОП 2700 говорио је 
представник британске компаније 
Лојд Реџистер (Lloyd Register) госпо-
дин мр Милан Ивановић. Иначе, Лојд 

Реџистер је водећа светска компанија 
за обуку и сертификацију из области 
менаџмент система, основана 1985. 
године, док је на територији присут-
на од 1996. године. Ова компанија, са 
својих преко 40 пословних центара у 
свету, има 30 акредитација за разли-
чите системе менаџмента.
 Обзиром да српска привреда улази 
у фазу када информациони системи 
постају неизоставан чинилац посло-
вања, драгоцено је било сазнање о 
томе где и на који начин наше ком-
паније могу заштити своје пословне 
информације.

ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ 
ИНФОРМАЦИЈА

У Градској управи града Панчева, у среду 8. 
септембра 2010. године, у организацији града 
Панчева и Универзитета Метрополитан из Београда 
и британске компаније Лојд Реџистер (Lloyd Register), 
одржано је предавање на тему ISO 27001: КО СЕ 
МОРА ЛИЦЕНЦИРАТИ И КАКО?
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Основна школа „Олга Петров“ у Банатском 
Брестовцу налази се у зони где нема тротоара 
на прилазу школи, као ни саобраћајне сигна-

лизације, чиме су деца, као учесници у саобраћају, 
изложена повећаном ризику, на шта је Градској уп-
рави скренула пажњу директорка школе бројним 
примедбама и апелима.
 – Саобраћајна полиција ће и ове године свакоднев-
но бити присутна у околини свих основних и средњих 
школа, у оквиру акције „Заштимо децу испред шко-
ла“, и предузимати појачане мере како би безбедност 
деце подигли на највиши ниво. Бићемо, пре свега, ус-

мерени на помоћ деци, али и на контролу саобраћаја. 
Апелујемо на родитеље да своју децу у том првом пе-
риоду прате на путу од куће до школе и назад, да им 
објашњавају правила саобраћаја, да поштују прописе 
и да им покажу најбезбеднији пут. Такође, веома је 
важно да нам родитељи и наставници школе упуте 
своје примедбе и сугестије, како би повећали безбед-
ност најмлађих учесника у саобраћају – напоменуо је 
начелник Саобраћајне полиције Јовица Милошев.
 Дирекција за изградњу и уређење Панчева, Аген-
ција за саобраћај, заједно са Комитетом за безбед-
ност саобраћаја, предузеће одговарајуће кораке на 
местима око школа, где се утврди да не постоји одго-

варајућа саобраћајна сигнализација или није потпу-
на.
 – Један од приоритетних задатака Комитета за 
безбедност саобраћаја је управо безбедност у зонама 
школа и надам се да ћемо врло брзо на терену видети 
побољшање ситуације. Данашња подела флуоресцент-
них прслука је само први корак. Наставићемо наше 
акције у виду едукације најмлађих, поделићемо им са-
обраћајне букваре, а посебну пажњу ћемо посветити 
и омладини која се активно укључује у саобраћај, као 
возачи мотоцикала и аутомобила – рекао је Мила-
дин Шакић.

Градска управа града Панчева финансирала је овај пројекат и 
новоизграђени објекат са 1,8 милиона динара. Кућа намење-
на је корисницима ове установе који могу самостално да се 

старају о себи уз стручну подршку запослених у Дому „Срце“, док 
је средства за опремање куће обезбедила је покрајина. Објекат од 
57 м, монтажног типа, завршен је за 22 дана.
 - Овим је омогућено корисницима, који су у здравственом смислу 
способни за самосталан живот, да живе ван формалних институ-
ција. Мислим да у овом тренутку нема хуманије ствари. Сигурна 
сам да ће им се допасти ова кућа која заиста лепо изгледа и урежена 
је са пуно љубави – рекла је градоначелница Весна Мартиновић.
 Члан Градског већа за здравство и социјална питања Др Нови-
ца Ђорђевић истакао је да у Дому „Срце“ у Јабуци има још 30-50 
корисника који могу да се оспособе за самосталан живот и да ће 
Градска управа наставити да издваја новац за изградњу оваквих 
објеката.
 - У току ове године, издвојили смо 1,9 милиона динара за реализа-
цију пројекта „Становање уз подршку“ и, уколико буџет не буде ре-
дукован за наредну годину, могу да обећам да ћемо предложити исту 
суму за изградњу још једног оваквог објекта – рекао је др Новица 
Ђорђевић.

ПОСЕТА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ

ПРЕДАЈА КЉУЧЕВА СТАНА ИЗ 
ПРОЈЕКТА „СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ“ 
И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КРСНЕ СЛАВЕ
ДОМА „СРЦЕ“ у Јабуци

У оквиру прославе Дана дома и крсне 
славе свете Софије, 30. септембра, Дому 
„Срце“ у Јабуци градоначелница Весна 
Мартиновић предала је на коришћење 
кућу из пројекта „Становање уз 
подршку“, свечаним пресецањем врпце. 

У среду, првог дана школске 
године, члан Градског већа 
задужен за саобраћај Миладин 
Шакић, члан Градског већа за 
образовање Предраг Шкаљак 
и начелник Саобраћајне 
полиције Јовица Милошев, 
посетили су Основну школу 
„Олга Петров“ у Банатском 
Брестовцу и поделили ђацима 
првацима флуоресцентне 
прслуке ради безбеднијег 
учешћа у саобраћају. Ови 
прслуци су иначе део пакета 
које сви ђаци на териоторији 
општине Панчево добијају 
приликом поласка у школу.
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Дуго су мештани Глогоња били ус-
краћени за нормалне услове, од-
носно здравствену установу у којој 

би могли да добију одговарајућу и неоп-
ходну здравствену заштиту.
 - После више година и великих пробле-
ма са документацијом, дозволама и, још 
више, са парама, велико ми је задовољство 
што данас крећемо у реконструкцију ам-
буланте у Глогоњу. Могу да обећам грађа-
нима Глогоња да ће, почетком пролећа 
идуће године, добити једну од најлепших 
амбуланти у граду Панчеву. Локална са-
моуправа ће обезбедити око 25 милиона 
динара за реконструкцију ове амбуланте, 
чија ће површина бити преко 300 квм, 
што треба да буде сасвим довољно за пот-
ребе мештана Глогоња – рекао је др Нови-
ца Ђорђевић.
 - Пројекат је завршен по уговору МЗ Гло-
гоњ и пројектанта „Портал“ из Панчева. 
На основу тога је спроведена јавна набавка 
и опредељен је најповољнији извођач - „Па-
нон Трејд“. Табла је већ постављена, гради-
лиште ограђено, чиме је означен почетак 
припремних радова. Из градског буџета је 
опредељено 13 милиона динара за ову годи-
ну и око 12 милиона у току следеће, обзи-

ром да су радови подељени по фазама. Тако 
ће прва фаза обухватити конструкцију 
зграде, што ће подразумевати затварање 
објекта, али пројекат је урађен са савре-
меним концептом и приступом објекту, 
што се посебно односи на услове за хенди-
кепирана лица – нагласила је директорка 
Дирекције за изградњу и уређење Панче-
ва Гордана Денчић.
 - Захваљујем се Градској управи и 
Дирекцији за изградњу на једном веома 
корисном потезу. Као лекар, могу да кон-
статујем да се овде није ништа промени-
ло још од 1983. године, када сам и сама 
радила овде, и заиста је објекат у веома 
ружном стању. Жеља ми је да доживим 
да се грађанима овог села, коначно, могу, 
у адекватним условима, пружити здрав-
ствене услуге. Такође, наше колеге ће, 
напокон, добити једну лепу здравствену 
станицу, у којој ће се осећати достојан-
ствено, као прави здравствени радници.
 Сама зграда амбуланте датира још из 
времена Стевана Шупљикца, те је због 
тога још већи значај што је Градска уп-
рава града Панчева успела да одвоји 
неопходна средства за изградњу и рекон-
струкцију овог здравственог објекта.

Град је уложио 800.000 динара 
за реконструкцију две посебне 
просторије намењене деци са 

аутизмом, као и 500.000 кроз пројекат 
„Викенд у природи“. До сада су роди-
тељи истицали неадекватне услове и у 
боравак је долазило свега троје, чет-
воро деце. Овом реконструкцијом су 
обезбеђени потребни услови, те се по-
зивају родитељи да доводе своју децу, 
јер ће се услови и даље побољшавати.
 – У правном систему наше државе, 
аутизам још увек није препознат и не 
постоји као посебна дијагноза, већ се 
о аутизму прича само у оквиру других 
поремећаја особа са инвалидитетом. 
У граду не постоје удружења особа са 
аутизмом, него су у склопу других удру-
жења сличне патологије. Такође, роди-
тељи су водили своју децу у Београд или Нови Сад, 
али ће ускоро и овде имати исте услове, како што 
се тиче простора, тако и рада стручног особља – 
рекао нам је др Новица Ђорђевић, члан Градског 
већа задужен за социјална питања.
 По мишљењу дефектолога Јованке Томић, 

проблем је што одрасле особе и деца са аутизмом, 
не могу да буду заједно у истом објекту. Школа је 
спремна да обезбеди стручан кадар, али за сада 
нема одговарајућег простора.
 У овој години, Локална самоуправа расписала 
је конкурс за финансирање невладиних организа-
ција инвалидних особа, као и удружења грађана 

особа са аутизмом. Једно решење је да се 
обезбеде просторије у некој постојећој 
установи, где ће се пружати услуга дне-
вног боравка за одрасле особе са аути-
змом, а друго решење да се помогне 
родитељима и старатељима тих људи, 
уколико желе да формирају удружење. 
Такође, др Новица Ђорђевић обећава да 
ће се наредне године обезбедити вози-
ло за превоз деце од куће до боравка и 
назад, са медицинском пратњом, што ће 
бити велика помоћ родитељима.
 – Школско одељење, које је регистрова-
но при дневном боравку, је за децу до 15 
година. Међутим, на основу изјаве роди-
теља, ми примамо децу и до 19 година. 
Ово радимо у договору са Градском уп-
равом и задржавамо децу што је могуће 
дуже. Такође, сва деца имају бесплатне 

оброке, што финансира град кроз систем “Дечије 
радости“. Желим да истакнем да Градска управа 
Панчева има максимално разумевање за децу са по-
себним потребама, као и за школу „Мара Мандић“ 
– нагласио је Бранко Куриљ, директор ОШ „Мара 
Мандић“.

Почетак радова на доградњи и реконструкцији 
амбуланте у Глогоњу
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У среду, 13. октобра, свечано је означен почетак 
радова на доградњи и реконструкцији амбуланте у 
Глогоњу, чему су присуствовали члан Градског већа за 
здравство и социјалну политику др Новица Ђорђевић, 
директорка Дирекције за изградњу и уређење 
Панчева Гордана Денчић и директорка Дома здравља 
др Софија Вјетров.

У среду, 8. септембра  2010. год, званично је отворен реновирани дневни боравак „Невен“, који 
функционише у оквиру ОШ „Мара Мандић“, за децу са аутизмом. Дневни боравак је отворио члан 
Градског већа града Панчева задужен за социјална питања др Новица Ђорђевић, директор ОШ „Мара 
Мандић“ господин Бранко Куриљ и дефектолог Јованка Томић.
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СЛИКАРСТВО 
01. НОВЕМБАР 2010. 

17.00ч Преображенска црква

19.00ч Народни музеј Панчево

20.00ч Градска библиотека Панчево

Прича о иконостасу Уроша Предића у 
Преобра-женској цркви - Марина Миљуш, 
историчар уметно-сти, Завод за заштиту 
споменика културе Панчево

Отварање изложбе портрета “Испред 
штафелаја Уроша Предића” - aуторка 
изложбе Светлана Михајловић Радивојевић, 
историчар уметности. Изложбу ће отворити 
Нада Беркуљан, чланица Градског већа за 
област културе и информисања

Презентација издања о Преображенској 
цркви на компакт диску - аутор Станислав 
Живков, историчар уметности

ВАЈАРСТВО 
02. НОВЕМБАР 2010. 

18-20ч ЈП “Дирекција за изградњу и 
 уређење града Панчева“ Панчево

“Уметност и јавни простори“, видео 
пројекција и презентација изведених радова 
у јавном простору
(Мурал “Силуета града” - уметник Зоран 
Деранић, керамичко облагање јавне 
чесме у Градском парку - уметница Марија 
Станојловић, Атеље за израду керамике и 
афирмацију старих заната “Равно”)

“Разговор о уметности у јавном простору” 
- професор Зоран Ђукановић

АРХИТЕКТУРА
03. НОВЕМБАР 2010. 

16.00ч 

17-21ч Галерија “М2”
 Др Светислава Касапиновића 18

19.00ч

20.30ч

Обилазак индустријског наслеђа града Панчева
Сусрет код “Силоса”,  водичи: Гроздана 
Савичић, етнолошкиња и Јасмина Вујовић, 
архитекта, Завод за заштиту споменика 
културе Панчево

Предавање “Модерна у Панчеву” - предавач 
Станислав Живков, историчар уметности, 
Галерија “М2”

Отварање изложбе “Силуета града Панчева”, 
изложба радова пристиглих на Конкурс за 
најбољу силуету града и разговор на тему 
«Силуета града» модератор Александар 
Станојловић, архитекта, Refrac+ on тим

Предавање “Космолошки и теолошки 
модели црквене архитектуре у Панчеву” - 
предавач Миодраг Младеновић, архитекта, 
ЈП “Дирекција за изградњу и уређење града 
Панчева”

МУЗИКА 
04. НОВЕМБАР 2010. 

19.00ч Евангеличка црква

20.00ч Галерија савремене уметности

21.00ч Студентски дом

„Панчево град музике” 
 - концерт класичне музике
Музички центар Панчевом,
Музичка школа “Јован Бандур” 
Панчево

Празнични концерт - програм 
води глумац Мирослав Жужић, 
Панчевачко српско црквено певачко 
друштво и подмладак Друштва, 
Културни центар Панчева

“Панчево Уживо!!” - концерт панчевачких 
музичких бендова, Дом омладине Панчево

КЊИЖЕВНОСТ 
05. НОВЕМБАР 2010. 

18.00ч Дом културе “Кочо Рацин” Јабука

19.00ч Градска библиотека Панчево

20.00ч Удружење књижевника
 и књижевних преводилаца

Промоција песничке збирке “Сунцокрет” 
књижевнице Бранке Зенг. Учествују и песници 
Јован Бундало из Београда и Драган Петковић 
из Јабуке, Дом културе “Кочо Рацин”, Јабука

Презентација „Старе богослужбене 
књиге манастира Војловице“ - аутор 
изложбе Никола Влајић, етнолог, 
Завод за заштиту споменика 
културе Панчево, Манастир Војловица, 
Градска библиотека Панчево

Књижевно вече - „Пустите ме како ја 
хоћу!”, у част панчевачког песника Милана 
Ћурчина. Сусрет код “Сунчаног сата”, 
наставак у пивници “Keller”

ПОЗОРИШТЕ 
06. НОВЕМБАР 2010. 

18.00ч Дом културе “Младост” Глогоњ

Дечја представа “Дивног ли света!“ у 
извођењу ученика/ца ОШ “Братство 
jединство“ - режијa Снежанa Ђорђевић, проф. 
разредне наставе, продукцијa Културног 
центра Панчева, ДК “Младост” Глогоњ, ОШ 
”Братство јединство”, Културни центар 
Панчева

ФИЛМ 
07. НОВЕМБАР 2010. 

16.00ч Омладински ресурсни центар Панчево

19.00ч Изабински простор 
 Културног центра Панчева

Кокичарење
- пројекције филмова младих аутора из 
Панчева, Културни центар Панчева

Презентација видео рада и публикације 
“Панчево у кадру”, високобуџетни филмови 
снимљени у Панчеву - уредници издања 
Радиша Станишић и Ненад Живковић, 
сарадник-истраживач Љубомир Радовановић, 
дизајнер Павле Халупa

ФОТОГРАФИЈА
08. НОВЕМБАР 2010. 

11.00ч Пролаз код зграде Градске управе

14.00ч Хол Градске управе града Панчева

17.30ч Студио 21

20.00ч Градска бибилотека Панчево

Откривање спомен плоче посвећене Срђану 
Алексићу - уметнички рад вајарке Иване 
Ракиџић Крумес, иницијатива Грађанске акције

Отварање изложбе фотографија „Експо-
зиција карактера“ пристиглих по конкурсу. 
Изложбу отвара Филип Митровић, помоћник 
градоначелнице за економски развој

Изложба фотографија поводом 10  година 
фестивала “Етно глас” - Дом омладине, KУД 
“Станко Пауновић”- НИС Рафинерија нафте 
Панчево

Ауторска изложба путописних фотографија 
“По свету једним оком” - Михаил Лишанин, 
Цеље, Словенија. ПУ Дечја радост, 
Градска библиотека Панчева, Регионална 
библиотека Цељe, Галерија младих Цеље

СТРИП 
09. НОВЕМБАР 2010. 

18.00ч Дом културе „3. октобар“, Банатско
 Ново Село, Алтернативни културни клуб

19.00ч Галерија “Електрика” 
 Културног центра Панчева

Изложба  “Панчево у стрипу” - поставка 
Александар Зограф и Зоран Јовић
Културни центар Панчева

Изложба  “Панчево у стрипу” - поставка 
Александар Зограф, Културни центар 
Панчева
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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

Драган Катуца Заменик градоначелника града 82,008

Тигран Киш Председник Скупштине града 82,008 20,502
112,00 eura 

трошкови дневница

Бранка Васић Заменица председника Скупштине града 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
112,00 eura 

трошкови дневница

Никола Дамњановић Члан Градског већа задужен за подручје 
омладине и спорта

78,363 17,960

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 24,602

Владимир Митровић
(волонтер)*

Члан Градског већа задужен за подручје 
припреде и приватног предузетништва

62,463

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 августу 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.

страна 8ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

*Примања Владимира Митровића на име волонтерског додатка уплаћена су Дому за незбринуту децу “Споменак” Панчево


