Број 4
Година I
ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО
ЈАНУАР 2010.

www.pancevo.rs

ГРАДСКИ

ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

НОВОГОДИШЊА
НАСМЕЈАНА УЛИЦА

Актуелно:
Oд 15.12. 2009. год. број
централе градске управе града
Панчева: 308830
Градска управа уводи
електронске седнице градског већа
Нове едукативне табле
у народној башти
Отворен центар за развој спорта

У фокусу:
Ускоро “СИГУРНА КУЋА” и у Панчеву
Зимска чаролија у градској управи

Г

радска управа града Панчева ове године
иницирала је обележавање новогодишњег
празника манифестацијом “Насмајена улица“, у улици Митe Топаловићa и у делу улице др
Светислава Касапиновића, 30.12.2009. године у
периоду од 12 до 15 часова. Тим поводом, у оквиру предложеног простора (дуж улице Мите
Топаловића и дела улице др Светислава Касапиновића) који ће бити место сусретања бројних
учесника догађаја као и потенцијалних различитих посетилаца, жели се створити атмосфера
раздраганости, подсећања на културне вредности
из локалне историје и предствљање дела културних активности које су присутне данас.
Идеја „Насмејане улице“ траба да се шири, кроз
анимацију већег броја различитих актера који ће
својим активностима и перформативним способностима уобличити амбијент и створити атмосферу раздраганости испраћаја старе и припрема
за дочек Нове године.
Циљеви “Насмејане улице“ су неговање културе и припадности локалној заједници, подстицање различитих културних израза, промоција вредности грађанског друштва и стварање
партнерства између удружења, установа, јавних и
јавно комуналних предузећа и појединаца.
У обличавању дешавања учествоваће чланови и волонтери удружења: „Атеље младих“, „ВеликиМали“, „Покрет горана“, „Отворени круг“,
Коњички клуб „Кремен“, Плесни клуб „Електра“,
„Компас“, Брас оркестар при Музичком центру,
музичке групе „Воз за машту“ „ВУБ“, Омладинска редакција Радио Панчева „Импровизација“,
као и појединци Филип Крумес, Ивана Ракиџић,
Милена Томић, Зоран Мисита, Тибор Јона, Борис
Станић, Мина Илић.
Дешавања у улици Мите Топаловића одвијаће
се након дешавања „Хуманитарне трке Деда Мразева“ коју организују РТВ Панчево и Панчевачки
прес центар.
Подршку дају Културни центар Панчева, Дом
омладине, Музичка школа „Јован Бандур“, кафе
„Galerija M2“, ЈКП Зеленило, ЈП Дирекција за изградњу и уређење града Панчева“.

АГЕНДА ДЕШАВАЊА
Среда, 30.12.2009.

12-13 часова - Хуманитарна трка Деда мразева у Улици Радомира Путника,
(организатори РТВ Панчево и Панчевачки прес центар)
12-14 часова - „Насмејана улица“ у Улици Мите Топаловића и дела
др Светислава Касапиновића
- заједничко кићење јелки- Предшколска установа „Дечија радост“
- концептуални перфоманс(романтично сећање) „Ако те неко пита
где је Мита?“
13-14 часова - Наступ музичких група : „Брас оркестар“, „Воз на машту“ „ВУБ“
плесна група „Електра“, ДЈ подршка омладинске
радио емисије „Импровизација“
- Изложба слика панчевачких композитора у Кафе галерији М,
у улици др Светислава Касапиновића 18, ауторке Виолете
Јанкуловски

Учесници и волонтери „Насмејане улице“:

“ВеликиМали“, Коњички клуб „Кремен“, „Атеље младих“, Музички центар, Покрет горана, „Отворени круг“, „Компас“, појединци:Милена Томић, Тибор Јона, Зоран Мисита, Борис Станић, Филип Крумес, Ивана Ракиџић, Анђелија Цветић, Драган Маркушев

Подршка:

Културни центар Панчева, Дом омладине, ЈКП“Зеленило“, ЈКП“Хигијена“, ЈП“Дирекција за изградњу
и уређење Панчева“, Музичка школа“Јован Бандур“
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Сарадња локалне самоуправе и привреде

ЕКОЛОШКИ одговорно пословање
Поводом потписивања Меморандума о реализацији пројекта “Чистија
производња у сарадњи са локалном самоуправом”, недавно је град Панчево
угостио представнике Центра за чистију производњу Србије и руководства ХИП
“Петрохемије” као и панчевачких јавних и јавно-комуналних предузећа.

Н

осилац овог пројекта, чији је циљ
превенција негативних утицаја на
животну средину путем оптимизације производње, јесте Центар за чистију
производњу који ради при Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду који је сличне пројекте већ реализовао
у претходне три године широм Србије.
Градоначелница Весна Мартиновић је
овом приликом оценила да је ово још један
корак Панчева ка решавању проблема заштите животне средине, а да за компаније
потписнице представља “почетак или наставак еколошки одговорног пословања”. Овај пројекат представља први организован
корак у проналажењу решења за санирање
проблема животне средине у граду Панчеву.
Мени је, као и свима који живе у Панчеву,
доста прича о томе како је животна средина
у граду угрожена, а да се при томе не нуде
конкретна решења да се ти проблеми, који
постоје већ деценијама реше – рекла је градоначелница и нарочито поздравила учешће
панчевачких јавних и јавно-комуналних
предузећа у овом пројекту које је оценила
као прави “домаћински однос према околини у којој раде”.
Директор ове установе, Бранко Дуњић
је поздравио приступање града Панчева овом
пројекту као прве локалне самоуправе у Србији која је на овај начин приступила решавању
проблема загађења животне средине. Он је током краће презентације пројекта рекао да је
његов основни циљ како смањење негативног
утицаја на животну средину тако и уштеда у
производњи а као илустрацију присутнима је

представио резултате постигнуте кроз сарадњу
ове установе са неким реномираним српским
предузећима. Улога Центра је, како је он рекао,
да компанијама које желе да учествују у овом
пројекту обезбеди методологију за постизање
ових циљева а ли је нагласио да је одговорност
за њихово постизање само на њима и да ће им
у овом послу помоћи локални координатори
које ће Центар, кроз пројекат обућити.

Меморандум су потписали, у име града
Панчева, градоначелница Весна Мартиновић,
директори ХИП “Петрохемије” Саша Павлов
и Центра за чистију производњу Србије Бранко Дуњић као и представници панчевачких
јавних и јавно-комуналних предузећа, док су
присутни представници “Азотаре“ најавили
могућност скорог приступања ове компаније
пројекту.

Oд 15.12. 2009. год. БРОЈ

			

ЦЕНТРАЛЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА:
308830 (ТРИДЕСЕТ - ОСАМДЕСЕТОСАМ - ТРИДЕСЕТ).

Такође су сви бројеви централе - локали у Градској управи
Панчево измењени и то на следећи начин :
Са првом цифром 2.. (двестотине), постају локали са првом
цифрм 7.. (седамстотина)
Са првом цифром 3.. (тристотине), постају локали са првом
цифрм 8.. (осамстотина)
Са првом цифром 4.. (четиристотине),постају локали са првом
цифрм 9.. (деветстотина)
За лакше сналажење: на сваки садашњи број локала додати 500
На пример:
локал 283+500 = 783 , локал 319+500=819 , локал 404+500=904
локал 283 сада је локал 783, локал 319 сада је 819, локал 404 сад
је 904, итд.
Позив за оператере у телефонској централи више није 9, сада се
централа добија позивом на број 5.

Уведено је и такозвано „ПРОДУЖЕНО БИРАЊЕ“ што значи да
је СВАКИ ЛОКАЛ ПОСТАО ДИРЕКТАН БРОЈ ЗА ПОЗИВЕ ИЗВАН
ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ.
Уколико Вас зове неко ван наше зграде, то се постиже на следећи
начин:
Испред новог броја вашег локала додаје се број 308... ,што значи
следеће:
локал 783, добија се позивањем 013 308783, локал 819, добија се позивањем 013 308819, локал 904, добија се позивањем 013 308904, итд.
Ово „продужено бирање“ омогућава да више нема „чекања на централи“ да се добије веза.
Са умрежених бројева централу можете добити скраћеним бирањем
броја 88-30.
За све остале информације обратите се оператерима на централи позивом на број 5.
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ГРАДСКА УПРАВА УВОДИ

ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
Постоје подаци који говоре о томе да постоји јасна веза имеђу привредног раста једне земље и
брзине интернета који се у њој користи. Ми се као земља, нажалост, налазимо далеко од европског
врха, али корачамо полако ка просеку.

М

огућности које технологија данас пружа у смислу убрзања којим се послови
обављају и појефтињења које омогућава, мењају начин на који системи функционишу,
па и начин на који функционише и једна локална
самоуправа.
Једна од примена нових технологија је и у
електронској обради података коју је од овог месеца увела Градска управа. Електронска обрада
подразумева, да се у Панчеву, као у многим другим градовима мења слика о службеницима које
јуре наоколо по ходницима Управе, како би прикупили хрпе папира у своје предмете, скупили
потписе одобрења и припремили материјале за
Градско веће, градоначелника, секретаре, начелника и друге који су део овог процеса.
Примена електронске обраде података и одржавања електронских седница Градског већа

подразумева да се све информације размењују
кроз имејлове, да се сагласности дају на исти начин и да их они који их и прегледају, одобравају
и усвајају примају на својим компјутерским екранима.
Поред брзине, на овај начин остварују се и
други значајни циљеви. Пре свега ту су новчане
уштеде, не само у огромним количинама папира

који се на овај начин неће трошити већ и кроз
уштеде у тонерима за штампаче, фотокопир машине, чији ће трошкови одржавања исто почети
да се смањују. Наравно да је не мање важан и еколошки аспект, јер смањеном употребом папира,
чува се животна средина.
Овај начин припреме података ће у многоме
променити функционисање Градске управе и
увести ред и ефикасно и потпуно транспаренто
одвијање процедура, без могућности да се дописи и акта „загубе“, са јасним улогама и дужностима свих учесника у процесу обраде предмета и
припреме одлука и упоредо омогућит и формирање јединствене базе података. За ефикасну будућност сваке локалне самоуправе ово је прави
пут ка томе да будемо електронски сервис - брз,
штедљив, отворен и демократски.

ЈКП “Зеленило” угостило донаторе из Италије

Нове едукативне табле у Народној башти
Иако је тек реконструисана, Народна башта је ових дана постала богатија за 17 едукативних табли,
које су у овом парку постављене као део пројекта “Pangreen” иза којег стоји предузеће “Енас” из италијанског града Каљарија. Тим поводом 16. децембра Панчево и Народну башту посетила је трочлана
делегација са Сардиније коју су чинили представници Националног завода за заштиту вода ове италијанске покрајине.

О

вим пројектом, вредним 50 хиљада евра,
у Народној башти је, поред ових едукативних табли, постављено и двадесетак
дрвених клупа, популарних печурки а део средстава је утрошен и на озељењавање овог парка. На
овим новопостављеним таблама ће се периодично, у складу са актуелним дешавањима мењати
едукативни садржаји везани за заштиту животне

средине, људских и дечијих права и сличних тема,
а у чијој изради ће активно учествовати ученици
панчевачких основних школа.
Гости су, после посете основној школи ”Јован
Јовановић Змај” којој су поклонили плакат са
темом заштите животне средине чији је ауторка
најмлађи члан ове италијанске делегације шестогодишња Ђулија, обишли и снегом покривену

Народну башту да би и сами уверили како је овај
пројекат и практично, на терену реализован. Њих
је, као домаћин дочекао Данило Бјелица, директор јавно-комуналног предузећа “Зеленило” који
је овом приликом најавио могућност даље сарадње са гостима из Италије.
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Потписан уговор са извршним већем и фондом Б92

УСКОРО “СИГУРНА КУЋА” и у Панчеву
Недавно је, као корак ка системском решењу породичног насиља које,
нажалост, није реткост ни у Панчеву, потписан уговор о изградњи
“Сигурне куће” у нашем граду.

С

воје потписе на овај уговор ставили су председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине Бојан Пајтић, Веран Матић у
име Фонда Б92, градоначелница Весна Мартиновић и директор Центра за социјални рад “Солидарност” из Панчева Зоран Албијанић.
По половину средстава потребних за изградњу
ове сигурне куће, које се процењују на око 150
хиљада евра, ће обезбедити покрајинско Извршно веће из фонда добијеног од УН за ове намене и
Фонд Б92 преко својих донатора, док ће земљиште,
потребне дозволе и све комуналне прикључке обезбедити град Панчево. Планирано је да се радови на
кући, чија ће укупна површина бити 270 квадрата, започну у марту 2010. године, а да по њиховом
окончању, овај објекат буде предат панчевачком
Центру за социјални рад на коришћење.
Стратегијом покрајинског Извршног већа, ова
сигурна кућа планирана је за потребе јужнобанатског округа, а капацитети који ће омогућити
смештај 25 жена, жртава породичног насиља,
пројектовани су на основу података добијених
од надлежних служби, панчевачког Центра за
социјални рад, Полицијске управе Панчева и тужилаштава која се баве овом проблематиком. С
обзиром на релативно велики број пријављених
случајева породичног насиља у јужнобанатском
округу у којима је потребно жртве сместити на
сигурне локације, изградња ове куће ће олакшати
њихов смештај који је до сада био окренут ка сигурним кућама у другим градовима или чак и хотелима, а свакако ће повећати њихову сигурност
током боравка у овој установи, закључено је овом
приликом.

ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

П

рви снег који је украсио атријум наше зграде обрадовао је и наше колегинице из
Секретаријата за јавне службе и социјална питања, које су нам у пракси демонстрирале шта значи тимски рад и интерна комуникација и без обзира на зиму донеле
мало топлине и здравог смеха свима нама.
Иако нам се Снешко у међувремену отопио, позивамо и остале колеге да нам се о првом
следећем снегу придруже јер заједно можемо да направимо још већег, бољег и лепшег!

Интервју
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ЈЕДАН ОД НАС:

ВЕРА ПАУНОВИЋ,

технички секретар градоначелника
Није тајна да сваки важан и одговоран посао, ако га желите
обављати добро, захтева управо
и исте такве, добре сараднике. А
ако су ти сарадници и више него
добри, и ви ћете свој посао радити и урадити баш онако како
желите, одлично, а они ће постати неопходан део тима без којег
се не може.

Сви нам долазе са

ПРОБЛЕМИМА
У

пријемној канцеларији радим од 1990. године, дакле скоро 20 година и могу рећи
да је посао који ту обављам сложен, компликован и веома стресан, али за мене свакако
интересантан. – каже Вера Пауновић, технички
секретар у канцеларији градоначелника. – Овај
посао није само подизање слушалице, пребацивање позива и примање порука, он захтева познавање свих послова који се обављају у целој згради,
у свим секретаријатима тако да сваку странку
увек можемо упутити тамо где ће она решити свој
проблем. А за све то потребно је и искуство којег
ја данас имам сасвим довољно.
Радити у пријемној канцеларији је уједно и веома одговоран посао. То су блиски сарадници оних
које су грађани изабрали да воде локалну самоуправу, и они људима који воде наш град, од првог
дана њиховог ступања на дужност представљају
логистичку подршку нарочито у првим данима
ступања на дужност. То су сарадници који ће им,
од првог дана, све објаснити и који ће их упутити
у посао. – Ми обављамо овај посао за градоначелницу, њеног заменика и помоћника али и за
чланове Градског већа, када је то потребно. Наравно да сарађујемо и са свим другим службама а
управо је тај тимски рад права основа за успех у
послу. – објашњава Вера.

Пошто су странке, у решавању својих пробема,
упућене на пријемну канцеларију, и њен изглед
и изглед људи који раде у њој су веома важни јер
се на тај начин гради како имиџ градоначелнице
тако и целе Градске управе. – Ми не можемо само
примити странку и затворити врата за њом у
одласку већ се морамо потрудити да она изађе
задовољна чак иако ништа није урадила по питању проблема који покушава решити. Иначе,
свакодневно нам се обраћа велики број странака
са мноштвом проблема од којих добар део није у
надлежности ове канцеларије, јер грађани мисле
да градоначелница може решити сваки проблем
што, нажалост, није тачно. И поред тога, нико
никада није одбијен, није му спуштена слушалица нити је према некоме повишен тон већ их све
увек дочека топао пријем и разумевање. – каже
наша саговорница и додаје да готово нико никада
није дошао у ову канцеларију само “на кафу” већ
сви увек са собом доносе и своје проблеме.
- Ја сам, од када радим овде, до данас сарађивала са девет председника општине, рачунајући
ту и садашњу градоначелницу. Од њих су биле
само две даме, Борислава Крушка и Весна Мартиновић. Са свима сам имала одличну сарадњу,
без обзира на њихове године или пол јер када су
међусобни односи међу сарадницима нормални,

тада је лепо радити и са женама и са мушкарцима. Наравно, мушкарци понекад знају бити
џентлмени па је и сарадња са њима мало другачија. – кроз смех каже Вера.
А пошто овај посао ради веома дуго, грађани
је често препознају и јављају јој се и ван канцеларије. – Деси се да ми на улици људи приђу и кажу:
Добар дан, Вера, како сте? успут ми објашњавајући кад и како сам им помогла. Иако ја већину
њих не успевам да препознам пошто се на послу
сваког дана срећем са великим бројем људи, овакви сусрети мени лично пуно значе. - са нескривеним задовољством каже она и додаје да на тај
начин, помажући другима помаже и себи пошто
су сви спремни помоћи и њој када јој је потребно.
Када није у канцеларији, Вера се, како сама
каже, најчешће кроз игру са својом унуком ослобађа стреса који овај посао носи са собом. Али
опет каже да ће јој, упркос том стресу, када буде
отишла у пензију, овај посао свакако недостајати
а још више људи са којима ради. Ипак док још није
отишла у пензију, њене млађе колегинице из канцеларије, за које Вера има само речи хвале, имаће
и даље прилику да још нешто науче од ње и њеног
двадесетогодишњег искуства сараднице без које
се не може.

Мониторинг
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Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа

исплаћених у децембру 2009. године
Име и презиме

Функција

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

Весна Мартиновић

Градоначелница града

81,087

Душан Мрвош

Заменик градоначелника града

77,807

Тигран Киш

Председник Скупштине града

77,807

Бранка Васић

Заменица председника Скупштине града

74,527

Синиша Којић

Члан Градског већа задужен за подручје
развоја села и пољопривреде

74,527

Ђорђе Папулић

Члан Градског већа задужен за подручје
инвестиције и економски развој

74,527

Зоран Јовановић

Члан Градског већа задужен за подручје
финансија

74,527

Члан Градског већа задужен за подручје
омладине и спорта

74,527

Миладин Шакић

Члан Градског већа задужен за подручје
инфраструктуре и саобраћаја

74,527

Миланко Андрејић

Члан Градског већа задужен за подручје
привреде и приватног предузетништва

74,527

Срђан Јосимов

Члан Градског већа задужен за комуналне
делатности

74,527

Немања Ротар

Члан Градског већа задужен за подручје
културе и информисања

74,527

Др Новица Ђорђевић

Члан Градског већа задужен за подручје
здравства и социјалне политике

74,527

Нада Чикош
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за
образовање

28,334

Владимир Деља
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за заштиту
животне средине

36,033

Никола Дамњановић

Накнада
за рад у
комисији
(нето)

Трошкови
репрезентације

Трошкови путовања

32,475

23,475

15,310

5,150

*1 - трошкови репрезентације
*2 - накнада за комисију да доделу пољопривредног земљишта
*3 - угоститељске услуге
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