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Срећни божићни
и новогодишњи празници!

У октобру смо поставили темеље дома нове наде за жртве насиља и
отворили клуб за одрасла и стара лица.
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ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОНАЦИЈИ ИЗМЕЂУ ФОНДА Б92 И НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА СИГУРНЕ КУЋЕ У ПАНЧЕВУ
У понедељак 18. октобра 2010. године у Панчеву, градоначелница града Панчева Весна Мартиновић и председник Владе АП
Војводине Бојан Пајтић, полагањем камена темељца свечано су обележили почетак градње Сигурне куће у граду Панчеву.

У

говор о донацији потписали су Јелена Конова испред „Нафне индустрије Србије“ АД Нови Сад и Веран Матић, председник УО Фонда Б92,
чиме је НИС обезбедио додатних 7 милиона динара колико је недостајало за наставак пројекта, који је започет у децембру 2009. године.
– Ово је пета по реду Сигурна кућа и то је један од наших највећих пројеката,

па чак и у Србији, када је реч о корпоративној одговорности. Ми смо иницијатори и посредници између јавног и приватног сектора, оних чији систем треба
дограђивати, а то су локалне самоуправе или Покрајинска извршна већа, и оних
који имају средства и могу да их уложе у овакве пројекте. То је данас НИС урадио, као и многе компаније до сада које су се укључиле у ову акцију. Када тако
повежемо неколико институција и компанија, невладиних организација, можемо да реализујемо успешне пројекте, као што је овај – рекао је Веран Матић,
председник УО Фонда Б92.
Изградњом Сигурне куће Панчеву, жртве породичног насиља јужнобанатског округа добиће адекватан и сигуран смештај на око 270 м2 која ће моћи
да прими око 25 особа. До сада су жртве биле збрињаване у хотелском или
породичном смештају, или у сигурним кућама у Београду.
– Мислим да смо заиста показали колико смо социјално одговорни и колико
нам је важно да жртве породичног насиља знају да нису саме и да неко ипак брине о њима. Очекујем да ће Сигурна кућа представљати место нове наде за оне
који ће боравити у њој – рекла је градоначелница приликом полагања камена
темељца.
– Наше амбиције су да у целој Покрајини обезбедимо овакве институције.
Прошле године смо у Зрењанину отворили Сигурну кућу, у новембру ове године
отварамо у Сомбору, а у Панчеву очекујемо да ћемо то урадити на пролеће. Тако
ће и овде жене и деца, жртве насиља, наћи уточиште и кров над главом – истакао је председник Владе АПВ Бојан Пајтић.
Ово је још један показатељ да град Панчево предузима све могуће кораке у
циљу унапређења социјалне бриге и заштите грађана.

СВ
ВЕЧА
АНО ОТВ
ВАРАЊ
ЊЕ КЛУБ
БА ЗА
ДРАСЛА И СТ
ТАРА
А ЛИЦ
ЦА
ОД
Градоначелница града Панчева, Весна Мартиновић и директор
Геронтолошког центра Панчева Милентије Максимовић и Др Новице
Ђорђеви, члана Градског већа задуженог за социјална питања, у
четвртак, 28.10.2010. год., свечано су отворили Клуб за одрасла и
стара лица у улици Јосифа Маринковића (у насељу Тесла) у Панчеву.

У окквируу обележаавањаа „Деечјее недељ
ље“, 8. окк тобр
ра је упр
рилиичеен
пријјем, у Градсској управи град
да Паанчеваа, за најталленто
ованиијуу дец
цу свиих
осно
овнихх школла ко
оји су оссвојилии наград
де наа одрееђениим такм
мичеењим
ма,
или су се посеебно истаклли у неекиим
актиивносс тима.

Т

ом приликом, градоначелница Весна Мартиновић уручила
им је поклоне и честитала им на постигнутим успесима.
- Ми смо овај сусрет уприличили поводом „Дечје недеље“, која се обележава од 4-10. октобра, али мислим да ће се сви
сложити да „Дечја недеља“ треба да траје током читаве године.
Ово је прилика да онима који не воде рачуна, скренемо пажњу на то
да деца увек треба да буду весела, насмејана и безбрижна, да не треба да престанемо да радимо на томе, колико год је то некад тешко
остварити – рекла је градоначелница.
Након званичног дела пријема, градоначелница Весна Мартиновић је провела децу кроз просторије Градске управе и показала
им како функционише.

И

зградња клуба за одрасла и стара
лица у Јосифа Маринковића на Тесли почела је у априлу ове године и
за само 6 месеци посао је завршен. Клуб у
који је град уложио 20 милиона динара сада
је на располагању најстаријим суграђанима.
Симболичним пресецањем врпце клуб је отворила градоначелница, Весна Мартиновић
која је изјавила: - Овај објекат у улици Јосифа Маринковића који ће бити клуб за стара
и одрасла лица, практично само представља
један од корака и циљева које смо поставили, у реализације социјалне политике која
се односи на наше најстарије суграђене

- Данас отварамо објекат који је највећа
инвестиција у области социјалне заштите у
последњих неколико година. То је једна наша
мала захвалност за пензионере и старе суграђане који су више деценија, уложили свој
рад и своју муку у изградњи Панчева, рекао је
др Новица Ђорђевић.
У новом Клубу стара и одрасла лица ће
моћи да бораве током читавог дана, а моћи
ће и да ручају по приступачним ценама.
Такође, моћи ће да користе и услуге прања
и пеглања веша, да користе купаонице и да
проведу време гледајући телевизију или читајући.
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Град Панчево на сајму
“Инвестекспо” у Новом Саду

С

ајам je свечано отвориo председник Владе АП Војводине, др Бојан Пајтић. Град Панчево је
на штанду Налед-а излагао заједно са осталим локалним самоуправама које су у програму
сертификације.

У циљу промоције
сертификованих општина
и градова и потенцијала
за улагање, Град Панчево,
који је у програму
сертификације „НАЛЕД“-а,
у организацији Канцеларије
за локални економски
развој Градске управе
града Панчева представиo
je своје потенцијале са
Националном Алијансом за
локални економски развој у
оквиру заједничког штанда
на 5. међународном сајму
инвестиција и некретнина
„Инвестекспо“ који се
одржаваo од 26. до 28.
октобра 2010. године на
Новосадском сајму.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕК ТА ДОДЕЛЕ ХУМАНИТАРНЕ
ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
У име Градске управе, 22. новембра, Др
Новица Ђорђевић, члан Градског већа за
здравство и социјална питања, указао је на
могућност унапређивања живота избеглих
и расељених лица у Панчеву. У том циљу,
знатне суме стижу из разних европских
фондова, као и из локалне самоуправе.

З

ахваљујући донетим стратешким документима на територији града и опредељеним средствима из буџета града намењеним помоћи избеглицама, Комесаријат
за избеглице Владе Републике Србије адекватно је оценио напоре Градске управе, што
је донело додатну помоћ Европских комисија,
али и невладиних организација, као што је
Дански савет за избеглице.
Др Новица Ђорђевић се захвалио свим невладиним организацијама које се баве избеглицама, јер много помажу у решавању овог тешког проблема и напоменуо је да на територији
града Панчева сада има око 15.000 избеглица,
што чини око 11,4% укупног броја станов-

ништва на територији општине Панчево.
Хуманитарна организација за помоћ расељеним лицима са Косова и Метохије „Божур“ из Смедеревске Паланке, заједно са
Данским саветом за избеглице презентовали
су пројекат за доделу још једног вида доделе
хуманитарне помоћи избеглим и интерно расељеним лицима. Овог пута, ради се о помоћи
у алату, опреми за рад и машинама са којима
ће моћи да покрену сопствену производњу,
или да унапреде постојећу. Средства ће бити
додељена избеглицама и интерно расељеним
лицима који су у тешкој материјалној ситуацији, а који имају добру идеју и обезбеђен
простор за одређену делатност.

Предочена је могућност аплицирања свих
оних који желе да учествују на конкурсу, а
помоћ се креће у вредности од око 1500 Еура.
Ова помоћ ће бити бесповратна, а обезбеђена
је и тромесечна обука, па и мања количина
репроматеријала. Међутим, аутомобили, рачунарска опрема, као ни стока се овде не подразумевају.
Славица Милуновић, извршна директорка
„Божур“-а, објаснила да су избегла и расељена
лица сада у прилици да обезбеде опрему која
им је потребна за отварање нпр. фризерског
салона, аутомеханичарске радионице, радње
за производњу колача, изградњу пластеника,
аутолимарску радионицу, итд.
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ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
У КАЧАРЕВУ
Градоначелница града Панчева,
Весна Мартиновић и потпредседник
Владе Републике Србије Јован
Кркобабић посетили су насељено
местo Качарево у суботу, 23. октобра
2010. год и том приликом пресецањем
врпце, свечано обележили почетак
радова на изградњи водоводне
мреже у Качареву.

Р

еконструкција водоводне мреже је значајна за Качаревце са
здравственог аспекта. До сада су користили воду која није
била за пиће. Ово је значајно и са еколошког аспекта, а модернизује се водоводна мрежа и то је увек помак напред. Очекујемо
да највећи део радова буде готов до 1. маја и да Качаревци могу да
користе здраву пијаћу воду рекла је градоначелница.
Вредност реконструкције водовода је 88 милиона динара и ради се
о око 20 километара примарне водоводне мреже и око 40 километара прикључака. То значи да ће око 2 хиљаде домаћинстава бити
директно повезано на најсавременију мрежу до краја 2011.

Вртићћу у Омољиции, 8. окк тобра, звваничнно је предато на кор
ришћењее игралиште, у оквируу пр
ројекк та
„Рецииклирањ
ње у врттићимаа“, који је реалиизоввалаа је
органнизацијја World Learninng, канцеларија у Београду, а финансирала Америчка организација заа међународ
дни раззвој USA
AID, у саарадњи саа Oдељ
љењ
њем за
односсе с јаввношћу Амбасад
де САД..

К

оординатор пројекта за ПанчевоОмољицу је Божидар Поткоњак, менаџер у рециклажном центру „Божић
и синови“.
– Написали смо пројекат који је USAID
одобрио и данас смо присуствовали свечаном
уручивању донације која се састојала од еколошке представе професионалног позоришног
ансамбла из Београда за децу предшколске установе у Омољици. Затим, подела уџбеника
на тему екологије и заштите животне средине и додела справа и играчака за игралиште,
тобогана, љуљашки итд, који су направљени
од рециклажног материјала. Тако ће деца
и кроз игру и свакодневни рад, моћи нешто
више да науче и о рециклажи, неопхпдности
коришћења и начину разврставања отпада,
као и правилном управљању отпадом – рекао
је Божидар Поткоњак, менаџер рециклажног центра „Божић и синови“.
Организовано је и студијско путовање у
Кливленд, од стране World Learning, где су
полазници имали прилику да у Америчкој
пракси виде примену управљања отпадом.
– 10 професионалаца из области управљања отпадом и рециклажом, боравило је у

ОБИЛАЗАК РАДОВА
НА ИЗГРАДЊИ ПРЕЧИСТАЧА
ОТПАДНИХ ВОДА У СТАРЧЕВУ

О

ва инвестиција vredna je око
140 милиона динара, а новац
је обезбедио покрајински Фонд
за капитална улагања. После краћег
застоја, због високог нивоа подземних
вода, радови су настављени.
Изградња канализације у насељеном месту у Старчеву је један од
највећих пројеката у покрајини. До
сада је покрајина уложила око пола
милијарде динара, и изграђено је 60
км мреже.
Очекује се да на пролеће крене пробни рад постројења, након чега ће пречистач бити предат старчевцима на

употребу, најавила је Весна Мартиновић, градоначелница.
- Еколошки аспект је најбитнији.
Ово постројење представља пробно
решење за отпадне воде за територију Панчеву. Могуће је и проширење
капацитета пречистача, али за сада
нису договорени. Видећемо како ће се
постројење показати приликом пробног рада, па ћемо онда размишљати о
проширењу капацитета, како би се и
остала села на њега прикључила. Тиме
би значајно смањили трошкове, изјавила је Весна Мартиновић.

Америци три недеље, где су имали прилику да
науче како функционише управљање отпадом
и рециклажа у Америчком систему. Када су
се вратили, донели су нове идеје и окупили су
се око овог пројекта, који има за циљ да промовише рециклажу путем овог игралишта
које је направљено од рециклажне пластике.
Дечија представа и сликовније које су деца
добила, имају задатак да шире идеју о рециклажи и како отпадни материјал може бити
употребљив. Искуства из Америке показују
да је најбоље почети рад са децом – истакла
је Mary Frances Doyle, директорка организације World Learning.
– Значај пројекта је што коначно код нас
почиње да се буди свест о рециклажи и третирању комуналног отпада који може да се
искористи. Деца ће бити у прилици да се
кроз игру и дружење упознају са проблемом
отпада, рециклаже отпада и како би могао
корисно да се употреби – рекао је Драган Катуца, заменик градоначелнице Панчева.
Овом приликом деца су одгледала представу на тему екологије,а подељени су им и
уџбеници из ове области.

Градоначелница града Панчева, Весна Мартиновић
и покрајински посланик Петар Андрејић обишли су
у четвртак, 21. октобра радове на изградњи пречистача отпадних вода у Страчеву, започете 28.
маја ове године у оквиру изградње канализационе
мреже у Страчеву.

Новембар
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

У новембру смо славили, наградили најбоље,
али нисмо заборавили оне у невољи...
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Гр
рад
д Паннчево
о је ове године, на потпууно нов начиин, обележио свој дан 8. новембар
бо
огаатим култур
рним програмом који је реалиизоваао саа иннституцијама културе, удружењима
граађаана и поједиинцима. Под слогааном „ГРАД
Д УМЕТНОСТИ“ у девет дана од 1. до 9.
но
овеембра у сваком
м дануу кроз упознаввање с твар
ралаштва Панчеваца представљена је
јед
дна од следећћих видова уметносс ти: слиикарсттво, вајарство, архитектура, књижевност,
музиика, фотограф
фија, филм и с трип.

Дан града 8. новембар обележен откривањем спомен плоче Срђану Алексићу, младићу српске националности трагично преминулом у Требињу 21. јануара 1993, бранећи
пријатеља Алена Главовића од припадника
Војске Републике Српске.

Божидар Барош, заменик градоначелнице
града Панчева положио је венац на спомен
обележје жртвама Првог светског рата.

Новембар
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

На Дан града традиционално су додељене и награде најзаслужнијим појединцима.
Новембарска награда додељена је магистру
Вери Царини, хоровођи и диригенту Панчевачког српског црквеног певачког друштва.
Бивши председник општине Витомир Сударски добио је признање Заслужни грађанин.
Признање - Плакета града Панчева, за изузетан допринос у афирмацији и промовисању града Панчева у земљи и иностранству,
додељено је каратисти Слободану Битевићу.
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Ове године први пут се доделила и награда Почасни грађанин. За изузетан и вишегодишњи допринос у развоју града у различитим областима, афирмацији града у земљи
и инострантсву, пружању хуманитарне помоћи и донацијама, унапређењу у заштити
животне средине, унапређењу и развоју локалне самоуправе Град Панчево доделио je
признање Почасни грађанин Франческу Ђанграндију, председнику Провинције Равена.

Дан града био је посвећен фотографији као виду уметности. Ученица шестог разреда основне школе ОШ „ Моше Пијаде“ Драгана Дудуј победник је на конкурсу под називом „Експозиција
карактера“ за избор најбоље фотографије које ће бити коришћене за израду календара града
Панчева за 2011. годину. Како је пристигао велико број изузетних фотографија, жрири је одлучио да уместо 12 сваки месец буде представљен са 24 фотографије које су урадили грађани
Панчева.
Изложба је и даље отворена у реновираном холу Градске управе града Панчева.

Новембар
ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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ГРАД ПАНЧЕВО ДОНЕО ЈЕ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТАНА КАРАТИСТИ СЛОБОДАНУ БИТЕВИЋУ.
ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА ШАМПИОНА У ГРАДСКОЈ КУЋИ.

ПАНЧЕВО - ГРАД ШАМПИОНА
Поводом великог успеха и освајање двоструке
златне медаље Слободана Битевића у каратеу на
светском првенству одржаном у Београду, у Градској управи града Панчева данас је уприличен
пријем за златног шампиона и његовог тренера
Предрага Стојадинова. Дочекали су их градоначелница града Панчева, Весна Мартиновић, председник Скупштине града Панчева, Тигран Киш и
члан Градског већа задужен за спорт и омладину
Никола Дамњановић.

Г

радско веће Града Панчева је на јучерашњем заседању донело одлуку да
двоструком освајачу светског злата у каратеу, Слободану Битевићу, додели
стан.
Након Нађе Хигл и Предрага Стојадинова, Панчево је још једном доказало
да води рачуна о врхунском спорту и препознаје младе и спортисте као кључни
елемент за даљи развој града.
Градоначелница града Панчева Весна Мартиновић, уручила је Слободану
закључак Градског већа о додели стана и захвалила младом Битевићу што је и
ове године Панчево богатије за још једно светско злато у сфери спорта. Овом
приликом је истакла: „Град Панчево је опредељен да систематски подржава и
улаже у развој спорта, а захваљујући Слободану, Нађи и Предрагу, и надам се и
осталим младим људима који ће кренути њиховим стопама постаје синоним за
спорт. На нама је да сваки велики труд препознамо, подржимо и наградимо јер
само заједничким трудом и улагањем, сада већ сигурном стазом, креирамо имиџ
нашег града, као града спорта. Велика је част и велики понос бити градоначелница града светских шампиона и Слободан нам је приредио велику радост и у то
нисмо ни сумњали“.
Честиткама су се придружили и Тигран Киш, председник Скупштине и члан

на подручју

У

петак, 19. новембра, презентован је извештај
о резултатима мерења буке који је показао
да, од 26 места на којима је бука измерена,
само три локације не прелазе одређене критеријуме. Резултати су показали да је саобраћај највећи
узрочник буке у Панчеву.
Секретаријат за заштиту животне средине,
преко овлашћене институције института ИМС, из
Београда, обавио је мерења у септембру и новембру месецу, и то током 24 сата без прекида, а обухваћене су све зоне града.

градског већа Никола Дамњановић, који је додао: „Панчево пружа и наставиће да
пружа системску подршку најбољим спортистима, а град има и буџетску линију
за финансирање врхунских спортиста. Са усвојеном стратегијом за развој спорта, јасно је чврсто опредељење да је спорт један од стратешких праваца развоја
Панчева“.
Поводом одлуке града о додели стана, двоструки светски шампион, двадесетдвогодишњи Слободан Битевић изјавио је са скромношћу којом се одликују само
прави шампиони и велики људи: „Ја сада живим сан који сам имао све ове године
тренирања угледајући се на мог тренера, Пеђу Стојадинова, који ми је неизмерно
помогао у свему и као тренер и као пријатељ. Трудио сам се да испоштујем све
што ми је рекао и резултат је ту. Желим овом приликом да се захвалим градоначелници Весни Мартиновић и члану Градског већа Николи Дамњановићу на
великој помоћи града. Срећан сам што сам успео да оправдам поверење које ми
је указано. Сва ова помоћ и стан на коме се неизмерно захваљујем помоћи ће ми
да се потпуно посветим спорту и факултету и да остварујем и даље добре резултате“.
Комисија за расподелу станова има задатак да до 31. децембра пронађе први
слободан усељив стан за овог фантастичног младића, злато Панчева.

Секретаријат за заштиту животне средине,
урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове, преко овлашћене
институције, института ИМС а.д. из
Београда, од 20.08.2010. године спроводи
мерење комуналне буке у граду Панчеву, у
свим зонама града.
- Ово је комунална бука и она обухвата све
узрочнике, како спољашње, тако и унутрашње. Највећи узрочник буке јесте саобраћај, поред
саобраћаја буку ствара и жагор пролазника. Такође
буку изазивају и одређена постројења и фабрике,
које су директнио узрочници буке и самим тим на
њих може да се утиче и да одговарају за то, рекао је
Борислав Будисављевић из Института ИМС.

- Као први корак сада очекујемо од стручне куће
да нам да прве препоруке за даљи мониторинг и
припрему плана заштитних мера. То је врло значајан чинилац квалитета живота наших суграђана и морамо учинити све како бисмо им побољшали
квалитет живота у већ загађеном граду – рекла је
Олга Шиповац из Секретаријата за заштиту животне средине и најавила да ће мерење буке у Панчеву бити поновљено следеће године на пролеће, али
и на јесен.

Новембар
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА
И ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О
САРАДЊИ ОПШТИНА ЈУЖНОГ БАНАТА
У среду, 17. новембра 2010. године у хотелу
„Континентал“ у Београду одржан је завршни
догађај у оквиру пројекта „Европске интеграције
и локални развој - ка успешним стратегијама и
добром управљању“.

П

рисутнима су се обратили државни секретар
Министарства за државну управу и локалну
самоуправу Душко Радаковић, стални координатор Уједињених нација у Србији Виљем Инфанте и Соња Лихт председница Београдског фонда за
политичку изузетност. Они су се захвалили представницима Јужнобанатских општина на учешћу и истакли да су резултати очигледни, а да овај пројекат
води просперитету Србије и битан је корак ка уласку
у Европску Унију.
Пројекат „Европске интеграције и локални развој
- ка успешним стратегијама и добром управљању“
реализовао се кроз семинаре на којима су учествовали лидери политичких партија, представници
локалних самоуправа, као и прдставници медија,
пословног сектора и цивилног друштва. У програму
је учествовало по 40 полазника из сваке од географских области у којима се реализовао пројекат.
Кроз циклусе семинара доносиоци одлука у ло-

калним заједницама имали су прилику да се боље
упознају са следећим темама: процес придруживања
Србије ЕУ, утицај процеса придруживања на њихове
на њихове локалне заједнице, кључне политике ЕУ
које се тичу друштвених, економских, политичких и
безбедносних потреба њихових региона, потенцијал
за сарадњу и размену са земљама које су суседи њиховим регионима.
Након успешно реализованих циклуса семинара
за представнике општина Пчињског, а затим и Јужнобанатског округа – Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин Опово, Панчево, Пладиште и Вршац
отпочетих априла 2009. године, представљени су
резултати пројекта.
Кључни резултати су Протокол о регионалној сарадњи и развоју градова и општина Јужног Баната,
као и Иницијатива за побољшање услова и могућности искоришћавања обновљивих извора енергије
(енергије ветра) чије је свечано потписивање упри-

личено након представљања резултата. Идејни творци ових докумената јесу сами учесници пројекта,
односно представници осам општина Јужнобанатског округа.
Градоначелница Панчева Весна Мартиновић у
име представника општина Јужног Баната рекла је
да без обзира на то да ли су представници малих или
великих општина или градова потребно је заједно
наступити и исходовати заједничка решења у циљу
побољшања животних услова.
Кроз овај пројекат доносиоци одлука у локалним
заједницама стекли су додатна знања и вештине неопходне за демократску трансформацију друштва и
за приступање европским и евро-атланским структурама. Цео пројекат био је усмерен на изградњи и
јачању капацитета донослилаца одлука у локалним
заједницама, у циљу ефикасног и одрживог развоја
региона којима припадају, посебно током даљег процеса интеграције наше земље у Еврпску унију.

ГРАД ПАНЧЕВО ПРЕДСТАВИЛО СЕ НА ОВОГОДИШЕМ ДРУГОМ ПО РЕДУ САЈМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СРБИЈЕ

ПАНЧЕВО НА 2. САЈМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У

организацији Сталне конференције
градова и општина – СКГО и Центра за развој и локалну економију
– Нови Београд, у периоду од 10. до 12.
11.2010. године у Хали спортова на Новом Београду, одржао се Други сајам локалне самоуправе.
На позив организатора, град Панчево
је и ове године учествовао на овој значајној манифестацији, коју је отварио
Председник Републике Србије, господин
Борис Тадић.
Основни циљ организације овог сајма је да се на једном месту представе и
размене искуства, локалне самоуправе
из Србије. Панчево, као град са великим
потенцијалима, имао је шта да прикаже
из готово сваке области, и представио је
своје привредне и инвестиционе потенцијале, туристичке и наутичке, као и културну традицију и град Панчево као град
уметности.

Новембар
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МИЛИОН ДИНАРА ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

У

Градској управи града Панчева, у уторак 9. новембра у сали 206, у 10.00 часова, члан Градског већа задужен за социјална питања Др Новица Ђорђевић
и Недељко Ерак, директор филијале Националне службе за запошљавање,
свечано су уручили Уговоре о финансирању самозапошљавања друштвено осетљивих група, на основу расписаног конкурса. Опредељена су средства у износу од
милион динара која ће поделити пет корисника.

АКЦИЈА
“Панчево Краљеву”
Поводом земљотреса који
је погодио град Краљево
градоначелница Панчева Весна
Мартиновић посетила је у петак 12.
новембра град Краљево и предала
пакете помоћи за грађане.

Н

а иницијативу градоначелнице Панчева Весне Мартиновић, Град Панчево организовао
је акцију помоћи грађанима Краљева да што
брже преброде тешку ситуацију у којој се налазе због
последица земљотреса који је погодио овај град.
Град Панчево је прошле недеље као прву помоћ
уплатио интервентно новчана средства у износу од
100.000,00 дин, а у петак, 12. новембра градоначелница Панчева Весна Мартиновић је са секретаром Црвеног крста Панчево, Ђуром Бугарским и
директором Геронтолошког центра у Панчеву Милентијем Максимовићем и 15 геронто-домаћица
обишла Краљево и састала се са градоначелником
Краљева Љубишом Симовићем.
После састанка, градоначелница Весна Мартиновић је са представницима Црвеног крста и Центра за
социјални рад из Краљева обишла најугроженије становнике. Том приликом уручила им је помоћ у виду
360 ћебади који су донација града Панчева и пакете

са најнеопходнијом намирницама и средствима за
хигијену које су обезбедили Црвени крст из Панчева
и недељник „Панчевац“. Поред пакета помоћ је пружена у људству јер је 15 геронто-домаћица Панчева
након што су прошле обуку, обишло стара и угрожена домаћинства која се налазе ван центра Краљева
и до којих помоћ тешко долази, делило пакете помоћи.
Градоначелница је, након што се упознала са ситуацијом у разговору са градоначелником Краљева,
кренула на терен уз најављену и даљу подршку и
поручила да се посетом помоћ неће завршити, већ
ће се наставити са апелима за помоћ и да ће град
Панчево и даље чинити све што је у његовој моћи
да помогне становницима подручја настрадалом у
земљотресу.
“Покушали смо данас да колико-толико будемо
од помоћи и покажемо солидарност на делу. Не само
у виду ове донације, већ људске бриге. Ми Панчевци
можемо да будемо поносни на наше
геронто-домаћице које су на позив
одмах спремно кренуле на пут. Драго нам је јер видимо да ова посета
значи Краљевчанима. Лакше им је
да се боре са несрећом која их је
задесила када виде да имају помоћ
републичке и покрајинске Владе, а
данас и града Панчева. Велика их је
несрећа задесила и то се овде види
на сваком кораку“ – рекла је Весна
Мартиновић.
Градоначелница Панчева и
даље апелује на организације и
привредна предузећа да се одазову
акцији јер је свака помоћ потребна.
Превоз за пут до Краљева обезбедили су ЈКП „Зеленило“ Панчево и
ЈКП „Хигијена“ Панчево.

П

омоћ у укупном износу од 2 милиона
динара добило је 12 породица, док је
16 грађана са избегличким статусом
добило помоћ у виду хуманитарних пакета са
животним намирницама у вредности од 4000
динара.
- Комесаријат за избеглице обезбедио је помоћ
за све оне који су аплицирали за доделу помоћи,
односно свих 16 породица које су се пријавиле.
Пакети су садржали уље, шећер, пасуљ, сардине, брашно и др. Иначе, до сада смо на више
начина помагали избеглим и расељеним лицима.
Свесни смо да то није довољно, али покушавамо
да помогнемо на разне начине. Недавно смо делили и пакете са грађевинским материјалом у
вредности од преко 2,5 милиона динара. Такође,
напоменуо бих да би грађани требало да се што
чешће информишу о могућностима добијања
помоћи. Тако ће ускоро, путем конкурса за економско оснаживање, који је окончан, дванаесторо људи добити средства за узгајање стоке и
куповину пољопривредних машина – закључио
је Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа задужен за здравство и социјална питања.

Новембар
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Обележавање 17. новембра
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТУДЕНАТА
У среду, 17. новембра, у Градској управи
свечано је обележен Међународни дан
студената у организацији Kанцеларије за младе
града Панчева и панчевачке Уније студената.

О

вом приликом је уручена једнократна помоћ најбољим студентима у 2010. години. Градоначелница Весна Мартиновић је наградила
15 успешних панчевачких студената са
по 30.000 динара.
Такође, град Панчево већ има успешан програм сарадње са Британским
саветом и Амбасадом Велике Британије,
у оквиру које је најбољим студентима
омогућено да оду на стручно усавршавање у Велику Британију. Студентима
је представљен овај програм и упућен
позив за учешће у новом циклусу за наредну годину.
- Бити добар студент је нешто чиме
заиста треба да се поносимо и што вас
препоручује за све што будете радили у
животу, а ми ћемо вам бити подршка у
том настојању – упутила је речи добродошлице градоначелница Весна Мартиновић.
- Тренутно се два наша студента на-

лазе на постдипломским студијама у
Великој Британији. У контакту смо са
њима и они су више него задовољни искуством које тамо стичу, а ми смо исто
тако задовољни тиме што ћемо имати
још двојицу људи који ће се вратити у
Панчево да нам помогну у оним областима у којима су се усавршавали и да овде
примене своја стручна знања стечена на
британским факултетима. Пре свега,
овде желимо да покушамо да нађемо још
двоје људи који ће проћи кроз овај процес
и помоћи нам да будемо још боља локана
самоуправа – истакао је Филип Митровић, помоћник градоначелнице за економски развој.
Такође, студенти из Панчева – Марко Салапура, Ивана Мутавџин, Стефан
Фукс, Ивана Парун и Александра Николовска – пренели су своја искуства са
студенских размена и стручних скупова
за које су добили финансијску подршку
града Панчева у 2010. години.

Отварање мултифункционалног

ИГРАЛИШТА

И

ницијатор овог пројекта је Золтан Душ, директор ЈКП Младост,
који је успео да обезбеди по 4 милиона динара из републичког и градског
буџета за постављање овог игралишта
фудбалских димензија, док је аустријски
град Медлинг обезбедио подлогу.
- Желим да се захвалим Министарству што је препознало град Панчево
као једног озбиљног партнера, не само за
мини пич терене и овај терен са вештачком травом. Заједнички задаци нас очекују и у наредној години, када ће Панчево
започети изградњу затвореног пливачког
базена, што је озбиљан пројекат за који
очекујем подршку пре свих Министарства спорта. Шта се овог терена тиче,
захваљујем се пословодству ЈКП Младост које је успело да, заједно са градом
Панчевом и Министартсвом, реализује
и постави овај терен. Надам се да ћете
га очувати, пазити и одржавати онако
како заслужује – рекла је градоначелница Панчева Весна Мартиновић у свом
поздравном говору.
- Драги Панчевци, драге хокејашице и
хокејаши, драги спортисти, поново ми је
задовољство да се нађем на једном тере-

ну, и овог пута са вештачком травом, јер
је то очигледно тренд, обзиром да овакви
терени имају већу одрживост. Заједничким напором смо са општином поделили
по пола трошкове припреме за овај терен. Свако је уложио преко четири милиона динара да би пре свега млади Панчевци, који се баве хокејом на трави, али и
други, чију ћемо демонстрацију данас видети, имати прилике да се свакодневно,
без обзира на временске услове, баве спортом – нагласила је Снежана Самарџић
- Марковић.
- Дошли смо на идеју да овде направимо нешто што до сада нико није. Терен
са вештачком травом омогућава бављење
спортом током целе године, без блата,
без снега. Цео овај пројекат је трајао годину дана. Прошле године је Министарство спорта дало један део новца, терен
је допремљен негде на пролеће, док је Град
завршио постављање овог терена – рекао
је директор ЈКП Младост Золтан Душ.
Терен ће моћи да се користи за више
спортова – мали фудбал, хокеј на трави,
рукомет и остале спортове за које величина терена није ограничавајућа.

У Панчеву je, у среду 17. новембра 2010.
године, свечано отворено мултифункционално
игралиште са вештачком травом код Хале
спортова на Стрелишту. Игралиште је отворила
Снежана Самарџић-Марковић, министарка
омладине и спорта Републике Србије.

Децембар
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ТРИБИНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У оквиру пројекта „Чисто
ПА“ одржана је трибина о
заштити животне средине
7. децембра 2010. године
у Омладинском ресурсном
центру. На трибини су говорили
помоћник градоначелника Филип
Митровић, члан Градског већа
задужен за област заштите
животне средине Владимир
Деља и руководилац службе
заштите животне средине ХИП
Петрохемије Панчево Ибоја
Рашета.

П

омоћник градоначелника Филип Митровић
је рекао да постоји велики дисбаланс између
тога колико грађани опажају да је наш град
загађен и онога колико су информисани о активностима које локална самоуправа и фабрике Јужне
индустријске зоне предузимају како би решиле тај
проблем. Он је нагласио да локална самоуправа,
фабрике, Покрајински секретаријат и републичко
Министарство чине велике напоре у циљу да Панчево више не важи за еколошку црну тачку.
„Акције попут ове су веома битне за подизање
еколошке свести и ми у Панчеву смо у томе пионири јер већ целу деценију развијамо свест код самих

Панчеваца, како би схватили колико смо погођени
загађењем, а онда и у читавој јавности у Републици,“
истакао је Владимир Деља, члан Градског већа задужен за област заштите животне средине. Деља је оценио да савремени мониторинг систем који се развија
у Панчеву од 2000. године представља велики напредак у борби за здравију животну средину у граду.
Руководилац Службе заштите животне средине
ХИП Петрохемије Ибоја Рашета изјавила је да је
Петрохемија формирала тим и формулисала опције
за чистију производњу. Она је истакла да је покренуто и неколико еколошких пројеката, од којих је
завршено покривање резервоара у Фабрици Етилен,

а до краја године се очекује и завршетак радова на
покривању егализационих базена.
На трибини су представљени и резултати анкете о
заштити животне средине у Панчеву, у којој је учествовало 670 младих људи, старости од 15 до 30 година. Резултати анкете биће показатељ у ком правцу
треба наставити активности пројекта и едуковати
младе о начинима заштите животне средине.
Учесници трибине су сагласни да је кључ за решавање проблема заштите животне средине у Панчеву
један нови приступ, у којем се не би тражио кривац,
већ сарадња Градске управе, Јужне индустријске
зоне, надлежних установа и свих грађана Панчева.

У ПАНЧЕВУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА
У Панчеву је 10. децембра 2010. године обележен Међународни дан људских права у холу Градске
управе града Панчева. Догађај под називом «Допринос цивилног сектора у промоцији људских права
у граду Панчеву», организован је у сарадњи градских власти и цивилног сектора. Градска управа града
Панчева овом активношћу доприноси реализацији пројекта «Градска управа Панчева - место дијалога».

Т

ом приликом су представљене активности удружења грађана, које на територији наше локалне самоуправе годинама чине велике напоре на успостављању и унапређењу људских права. Догађају су присуствовали и амбасадор Хрватске у Србији Жељко Купрешак и амбасадор БиХ Бориша Арнаут, као
гости у програму Грађанске акције.
Окупљене је поздравила Нада Беркуљан, чланица Градског већа града Панчева
задужена за област културе и информисања и поручила да је овај дан посебно
значајан за Панчевце, који се већ неколико деценија боре да остваре једно од
права прокламовано Универзалном декларацијом о правима човека, а то је право
на здраву животну средину. Она је додала да се актуелна градска власт залаже за
културу мира, културу сећања, културу подршке и сарадње са свима онима који
не могу сами, већ рачунају на нашу солидарност.
Иницијатива за инклузију ВеликиМали презентовала је два промо филма, након чега су њихови чланови извели две песме на знаковном језику. Након тога
су волонтери Покрета Горана и Центра волонтера Панчева кроз занимљиву презентацију представили свој досадашњи рад. Потом је уследио разговор са амбасадорима који је водио Ненад Живковић испред Грађанске акције. Амбасадор
БиХ у Србији Бориша Арнаут, који је пренео задовољство јавности БиХ поводом
откривања спомен плоче и Пролаза Срђана Алексића у Панчеву. Жељко Купрешак, амбасадор Хрватске у Србији изјавио је да су односи Србије и Хрватске све
бољи и да је то пресудно за стабилност региона. Он је додао да га радује податак
да је овог лета на хрватском приморју летовало 120000 туриста из Србије и да се
сви добронамерни људи могу осећати безбедно у Хрватској.

Потом су о историјату, активностима и кампањама говорили представници удружења грађана, који на подручју наше локалне самоуправе својим активностима
на различите начине доприносе успостваљању и заштити људских права , људског
достојанства, афирмишу културне вредности грађанског друштва, уважавају различитости и тиме стварају квалитетнију слику о животу у локалној заједници. То
су Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево, Удружење жена „Панонке“, Унија студената града Панчева, Удружење грађана „На пола пута“, Еврорегиноални центар за развој друштва у мултиетничким срединама“ In medias res “.
Читав догађај био је симултано превођен на знаковни језик.
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Први отворени састанак поводом израде
Стратегије приступачности
Први отворени састанак поводом израде
Стратегије приступачности јавних објеката и
површина особама са отежаним кретањемград Панчево 2011- 2015. одржан је у уторак,
14. децембра 2010. у Малој сали Градске
управе града Панчева.

У

чеснике састанка су поздравили др Новица Ђорђевић, члан Градског већа задужен за
здравство и социјалну политику, Светлана
Дракулић Стефановић, координатор Тима за израду
стратегије и Анђелија Цветић, члан Тима. Састанку
су присуствовали и представници Центра «Живети
усправно» из Новог Сада, који ће својим искуствима
помоћи писању наше стратегије.
Град Панчево се маја 2010. године прикључио реализацији Пројекта « Мрежа Градова и Општина за све»
који је покренуло удружење Центар «Живети усправно» у сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну
заштиту, Јужнобачким управним одбором и Удружењем за ревизију приступачности. Светлана Дракулић Стефановић, координатор Тима за израду стратегије је подсетила да је циљ пројекта, а уједно и разлог
због којег се и Панчево прикључило, унапређење квалитета живота људи стварањем приступачног окружења за све, а принцип приступачности има за циљ да
се свим људима обезбеде једнаке могућности за учествовање у свим аспектима живота.

Формирањем Тима за израду Нацрта стратегије
приступачности јавних објеката особама са отежаним кретањем- град Панчево 2011-2015, маја 2010.
године, сачињеним од стручних лица запослених
у Градској управи града Панчева и ЈП «Дирекција
за изградњу и уређење Панчева», отпочео је процес израде стратешког документа. Чланови тима су
се определили да се наведеном стратегијом, превасходно, решавају проблеми физичке приступачности јавних објеката и јавних простора, с обзиром
да су поједини аспекти сложеног проблема приступачности већ обухваћени донетим стратегијама
града Панчева или стратегијама чија је израда у
току.
Миодраг Почуч из Центра «Живети усправно»
одржао је презентацију физичких аспеката приступачности и указао на најчешће баријере које онемогућавају кретање и разумевање великом броју
грађана Србије. Он је учеснике састанка упознао и
са значењем појма «дизајн за све» чијиј је највиши
принцип приступачност свим категоријама станов-

ника. Представници Центра «Живети усправно»
указали су и на примере добре праксе које су уочили у нашем граду и похвалили изглед и приступачност Услужног центра за грађане Панчево.
Други део састанка односио се на рад у радним
групама, које одговарају областима на које ће се
будућа стратегија односити. То су:
• Јавни објекти- установе здравствене и социјалне заштите;
• Јавни објекти- установе образовања, културе,
привреде и других јавних намена
• Објекти становања- приватни и друштвени станови
• Транспорт- јавни градски превоз
• Јавне површине- тротоари, раскрснице, паркови, спортски објекти и друге јавне површине.
Чланица Тима за израду стратегије Анђелија
Цветић најавила је да би се нацрт стратегије могао наћи пред Скупштином града у марту следеће
године, након чега би требало да почне имплементација стратегије.

ОДРЖАН САС ТАНАК АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
ПАНЧЕВА И ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
Поводом протеста Асоцијације просветних радника Панчева, одржаног у петак, 17. децембра 2010.
године испред зграде Градске управе града Панчева, одржан је састанак представника Асоцијације
просветних радника Панчева, Градоначелнице Весне Мартиновић, председника Скупштине града
Панчева Тиграна Киша и чланова Градског већа.

Н

акон одржаног састанка,
Градоначелница
Весна
Мартиновић је изјавила да
су захтеви представника просветних радника оправдани, али да
нису у складу са тешким тренутком
у којем живимо, када криза потреса не само просвету и Панчево већ
читаву Србију па и свет и када морамо да се бринемо да прво обезбедимо нормално одвијање градских
функција, а тек онда и све остало,
по приоритетима.
Она је додала да очекује од
просветних радника да буду парт-

нери локалне власти у решавању
проблема у области просвете и да
је први корак да се то постигне решавање оних проблема који не изискују велика новчана издвајања.
У циљу проналажења оптималног решења које се односи на
измене реда вожње, како би свим
просветним радницима и ученицима било омогућено да на време долазе на наставу, Градоначелница је
за понедељак, 20. децембар 2010.
године најавила састанак представика АТП- а Панчево, Агенције за
саобраћај Градске управе града
Панчева и представника просветних радника.
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ОДРЖАНА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
“ За и против интегрисања родног аспекта у јавну политику као
стратегије за постизање равноправности полова – ДИЈАЛОГ “
Панел дискусија под називом „ ЗА И ПРОТИВ интегрисања родног аспекта у јавну политику као стратегије за постизање равноправности полова – дијалог „ одржана је у петак,
17. децембра 2010. године у згради Градске управе града Панчева.

У

дискусији су учествовали градоначелница Весна Мартиновић,
председница Секције жена СССВ
Јелена Чешњевић, председница ГО ФЖ
ДС-а Панчево Милица Тодоровић, Мирослав Васин, Покрајински секретар
за рад, запошљавање и равноправност
полова,Др.Милорад Мијатовић, председник СССВ, као и гости из Шведске
који су нам пренели своја искуства.
Дискусију је отворила Градоначелница
Весна Мартиновић, која је подсетила да
је градска власт у Панчеву и раније давала значаја питању родне равноправности, о чему сведоче претходни панели организовани на ову тему, подржавање кампање женског
активизма и борбе против родно заснованог насиља, предузимање конкретних мера као помоћ
развоју женском предузетништву, развој жена у
спорту, пилот пројекти за родно буџетирање.
О томе шта се све предузима у Шведској
како би се спречила дискриминација жена и
омогућила равноправна заступљеност жена и

мушкараца у јавном животу, говорили су Сусана Андерссон, чланица Удрузењу зена Социјалдемократске странке Сведске, Калиx Керстин
Зандер из Образовне радницке организације
АБФ, Микаел Јоанссон, члан ЛО синдиката, и
Брацо Калајдзиц, пројект менаџер.
На крају састанка, усвојено је неколико
закључака и препорука ради усмеравања енергије и ресурса ка побољшању положаја жена у

свим сегментима друштвеног
живота у Панчеву. Указано је на
значај социјалног дијалога на
локалном нивоу, који мора обухватити кључна питања локалног
економског развоја; препозната
је потреба да се пажња усмери
на теме: жене у политици, синдикату, колективном уговору,
социјалном дијалогу, родној равноправности, остваривању права на једнаке могућност; препоручено је остваривање сарадње
Секције жена СССВ, ГО ФЖ
ДС-а у Панчеву, са члановима и чланицама Социјалдемократске странке Шведске и Шведске
конфедерације синдиката ( ЛО ); Од ове сарадње
се очекује размена примера позитивне праксе, а
као крајњи продукт сарадње означено је подизање капацитета социјалних партнера за њихово што квалитетније учествовање у социјалном
дијалогу.

Презентација пројекта

„ЛУТКА КAO ETНО ПРИЧА“
У Дому „Срце“ у Јабуци одржана је презентација првонаграђеног пројекта из области социјалне
заштите - „Лутка кao етно прича“, у петак, 17. децембра 2010. године.
не заштите и др Новица Ђорђевић, члан Градског
већа задужен за област здравства и социјалне политике.
Овај пројекат је финансирала Градска управа и
оценила га је најбољим и као такав добио је 500
хиљада динара за реализацију.
Члан Градског већа Новица Ђордјевић рекао је
да пројекат „Лутка као етно прича“ понос за све, а
пре свега за учеснике представе.
- Локална самоуправа је овај пројекат оценила
као најбољи и за реализацију дала 500 хиљада динара. Поручио бих свима у Дому да тако наставе,
казао је Новица Ђордјевић, члан Градског Већа за
социјалну заштиту.
Све лутке које су направљене у оквиру пројекта „Лутка кao етно прича“ наћи ће се у продаји у
просторији Туристичке организације Панчева.

Ш

тићеници дома „Срце“ извели су луткарску представу „Поп Ћира и поп
Спира“ у којој су употребљене лутке

које су израдили у оквиру пројекта. Презентацији
су присуствовали Зденка Радојковић, члан комисије за вредновање пројеката из области социјал-
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Свечана седница Покрета горана и Центра волонтера Панчево поводом 50 година постојања
одржана је у среду, 22. децембра у Малој сали Градске управе града Панчева.

Н

а седници су представљене активности, кампање и историјат организације, након чега је уследила додела
признања поводом 50 година постојања и
рада Покрета горана. Признања су додељена
јавним предузећима, школама и појединцима
са којима су горани имали интензивну сарадњу протеклих година.
Горани су доделили златну плакету граду
Панчеву, као израз захвалности за дугогодишњу сарадњу. Филип Митровић, помоћник
градоначелника за економски развој примио
је плакету и изразио наду да ће се сарадња
градске власти и Покрета горана и Центра
волонтера Панчево наставити, јер таква сарадња може донети само добро свим грађанима Панчева.

Пријем за најбољи фолклорни ансамбл
Градска управа града
Панчева организовала је
пријем за чланове КУД- а
„Станко Пауновић“ НИСРНП, поводом освајања
златне плакете и проглашења овог ансамбла за
најбољи у Србији на 15.
Фестивалу фолклорних
ансамбала у Пожаревцу.

Н

а пријему у згради Градске управе гостима су се обратиле градоначелница Весна Мартиновић и градска већница задужена за културу
и информисање Нада Беркуљан. Градоначелница је гостима уручила пригодне поклоне, шоље за чај са мотивима Панчева, рад наше познате
керамичарке, Марије Станојловић.
КУД „Станко Пауновић“ НИС- РНП је награђен златном плакетом и
проглашен за најбољи ансамбл у Србији за програм који су извели на фестивалу.
По пропозицијама фестивала, ансамбли су се представили двадесетпетоминутним програмима, а КУД „Станко Пауновић“ НИС- РНП је извео:
• „Зелени се ливада“, песму из Баната, у извођењу женске групе певача,
• српске игре из Баната, у извођењу фолклорног ансамбла,
• „Серез“, народну мелодију из врањског поморавља у извођењу народног оркестра и
• игре из околине Гњилана у извођењу фолклорног ансамбла

Ансамблу су додељене и специјалне награде, и то:
• за најбољи ансамбл
• за најбољу реконструкцију народних ношњи за српске игре из Баната и
• за најуспешнијег уметничког руководиоца ансамбла проглашен је
Дејан Трифуновић, ум. Рук. ансамбла.
Ово је до сада највећи успех КУД-а «Станко Пауновић» НИС- РНП, а републички фестивал у Пожаревцу је најреномиранији фестивал фолклорних
ансамбала у Србији.
Градоначелница је изјавила да је вест о успеху наших суграђана није изненадила, али је веома обрадовала. Она је нагласила да је то знак да је град
донео добру процену када су у питању аматерска удружења којима треба
обезбедити финансијску подршку и да ће КУД „Станко Пауновић“ НИСРНП и убудуће моћи да рачуна на подршку града.
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„Паметни сервиси“ за грађане Панчева
Град Панчево, Телеком Србија и Ериксон потписали су протокол о сарадњи којим
ће грађанима Панчева бити омогућено коришћење „паметних сервиса“ – екоБас
и басТракер. Ови сервиси им пружају могућност да у сваком тренутку, на сваком
месту, провере квалитет ваздуха у граду и позицију аутобуса у јавном саобраћају.

Е

коБас је сервис који на интерактивној мапи на мобилном телефону
или интернет страници у реалном времену приказује информацију
о квалитету ваздуха, температури, притиску или влажности, док
сервис басТракер на мапи града показује тачну локацију жељеног аутобуса у јавном саобраћају, као и време доласка следећег возила.
Панчево, као један од најзагађенијих градова у Србији, одабран је за полазну тачку у реализацији овог пројекта, у настојању да се промени свест
и однос према животној средини и да се уједно побољша квалитет свакодневног живота грађана.
Весна Мартиновић, градоначелница Панчева, поводом ове сарадње
изјавила је: „Ми смо као локална самоуправа рекли да желимо да се приближимо грађанима у свим сегментима нашег деловања и да у сваком тренутку желимо да имају увид у резултате нашег рада. Конкретно, реализацијом овог пројекта грађани Панчева ће у сваком тренутку моћи да имају
информацију на којој локацији на линији се налазе наши аутобуси, моћи ће
да провере комплетно стање у аутобусима - температуру, атмосферски
притисак и влажност ваздуха. А оно што је посебно битно за наш град
јесте то што ће путници моћи да провере квалитет ваздуха који удишу.
Овај пројекат је од велике важности за наш град јер представља битан
корак у наставку процеса ревитализације и реорганизације јавног градског
превоза у Панчеву отпочетог ове године. Драго ми је и што ће наши суграђани на овај начин имати исте могућности као становници светских

метропола и што ћемо у многоме допринети развоју градског аутопревозника.“
Компанија Ериксон донирала је граду Панчеву екоБас и басТракер уређаје који ће бити инсталирани на аутобусима градског саобраћаја, а Телеком Србија је омогућила бесплатно коришћење
сервиса у почетном периоду. Сва мерења параметара квалитета
ваздуха и атмосферских прилика, као и информације о локацији аутобуса биће доступне преко Интернета или на мобилним
телефонима са оперативним системом Андроид™ који има инсталирану посебну мобилну апликацију. Врло једноставно, сви
грађани Панчева моћи ће да провере жељене информације путем веба, мобилних апликација, а басТракер још и слањем СМСа или позивањем кратког кода.
„Иновативним решењима навикавамо грађане на додатне
удобности, на које раније нису могли да рачунају. У сарадњи са
водећим телекомуникационих компанијама, Телеком Србија тај
концепт удобности и квалитетнијих услова живота проширује
са појединачних корисника на домове и целе градове који ће убудуће заједно чинити мрежу паметних сервиса у служби грађана“,
рекао је Саша Лековић, директор Дирекције за технику Телекома Србија.
Решење примењено у граду Панчево је резултат истраживачког пројекта „Сенсеи“ који финансира Европска комисија. Ериксон Србија једна је
од 9 компанија из 11 земаља која учествује у овом пројекту и у Србији имплементира резултате и решења из овог пројекта заједно са компанијом
Телеком Србија.
„Ериксон примењује своја ’’смарт сити“ решења у градовима широм света и има велико задовољство да оваква решења понуди граду Панчеву и
његовим грађанима. Константним технолошким иновацијама Ериксон
тежи да оствари своју визију од 50 милијарди конекција између уређаја и
људи и тиме побољша и олакша свакодневне животе грађана. Сервис екоБас ће грађанима Панчева омогућити да у сваком тренутку добију информације о квалитету ваздуха, а басТракер да путем мобилног телефона
сазнају када долази следећи аутобус у станицу.“ рекла је Милена Матић,
менаџер Ериксона за маркетинг и стратегију.
Захваљујући сарадњи са Градом Београдом, пре Панчева, функционалности сервиса екоБас и басТракер тестиране су током пилот пројекта у
Београду. Увођењем ових сервиса, компаније Телеком Србија и Ериксон
су показале да активно учествују у развоју мрежа будућности у којима ће
људи, сензори и интелигентни објекти комуницирати корисћењем телекомуникационе мреже.

НОВОГОДИШЊЕ ДРУЖЕЊЕ ЗА ДЕЦУ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
Град Панчево и Културни центар Панчева
организовали су новогодишње дружење
за децу, у уторак, 21.12, среду, 22.12.
и четвртак, 23.12. 2010. године у холу
Градске управе града Панчева

Д

ружење је организовано за децу предшколског узраста и првог и другог разреда основних школа. Деца су имала прилику да уз слаткише и
сокове уживају у представи «Крнгулице брнгулице» позоришта «Пинокио» и да се друже и фотографишу са Деда Мразом.

Децу је у четвртак дочекала градоначелница Весна Мартиновић, која им
је пожелела срећне новогодишње и божићне празнике и позвала их да своје
жеље напишу на картицама којима је окићена јелка у холу Градске управе
града Панчева.

ЕЛЕКТPОНСКИ ИНФОРМАТОР ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
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НОВОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ, ПРОЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНИ У 2010. ГОДИНИ
• РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА
• СВЕЧАНО УРУЧEНИ УГОВОРИ О СТИПЕНДИЈИ ЗА СТРУЧНО
УСАВРШВАЊЕ ПАНЧЕВАЦА У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ
• РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА
• ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОШИРЕЊУ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА У ПАНЧЕВУ
• ОСНOВАНА АГЕНЦИЈA ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ПАНЧЕВА
• ДОДЕЉЕН СТАН ЗА ШТИЋЕНИКЕ ИЗ ДОМА ЗА НЕЗБРИНУТУ
ДЕЦУ „СПОМЕНАК“
• ДВОЈЕ СТИПЕНДИСТА ДОБИЛО СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНО
УСАВРШВАЊЕ НА УНИВЕРИЗЕТИМА У НЕМАЧКОЈ.
• РЕАЛИЗОВАН КОНКУРС ЗА ВОЛОНТЕРСКУ ПРАКСУ.
• ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА „ТРКА ХАРМОНИЈЕ СВЕТА“ У ПАНЧЕВУ
• ИЗВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НАДВОЖЊАКА НА МИСИ.
• ОРГАНИЗОВАНА ГРАДСКА СВЕЧАНОСТ ЗА ВУКОВЦЕ СРЕДЊИХ
И ОНОВНИХ ШКОЛА
• УПРИЛИЧЕН ПРИЈЕМ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
• ПОТПИСАНА ПОВЕЉА О БРАТИМЉЕЊУ СА БОЊХАДОМ, МАЂАРСКА.
• ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ НОВИ БЕОГРАД
• ПРЕЗЕНТОВАН ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ
ЗАГАЂЕНИХ ЛОКАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• ГРАД ДОНЕО ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА РОЂЕЊЕ
ТРОЈКИ У ИЗНОСУ ОД 1000 ЕВРА ЗА СВАКО ДЕТЕ
• ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ НА
ТЕРИТРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА.
• ПОТПИСАНО ПИСМО О НАМЕРАМА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ
СА ОПШТИНОМ ДЛХЕ КЛЧОВО, РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА
• ПАНЧЕВО УЧЕСТВОВАЛО У АКЦИЈИ „ОЧИСТИМО СРБИЈУ“ И
„ЗЕЛЕНИ КАРАВАН СРБИЈЕ“
• ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
• ПРЕЗЕНТОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ЈЕ ФИНАНСИРАО ГРАД ИЗ
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
• ГРАД ОРГАНИЗОВАО МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
„ДУНАВСКИ КОРИДОР 7“
• ХИТНА ПОМОЋ ДОБИЛА ЧЕТИРИ НОВА ВОЗИЛА
ПО ЕУ СТАНДАРДИМА
• ГРАДСКА УПРАВА ПОЧЕЛА ФОРМИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
• ПОТПИСАН УГОВОР СА ИНВЕСТИТОРИМА О ИЗГРАДЊИ
ВЕТРОЕЛЕКТРАНА „БЕЛА АНТА“ И „ЧИБУК 2“.
• ДОДЕЉЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ЧЕТИРИ ТРОЈКЕ РОЂЕНЕ У
ГРАДУ ПАНЧЕВУ ОД 2005. ГОД.
• ПАНЧЕВО ПОКРЕНУЛО ПРОГРАМ „ЧИСТИЈА ПРОИЗВОДЊА У
САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ“
• ОТВОРЕН КЛУБ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА У УЛИЦИ
ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА
• ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У КАЧАРЕВУ
• ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У СТАРЧЕВУ
• ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА СИГУРНЕ КУЋЕ У ПАНЧЕВУ
• ПАНЧЕВО ПРЕЗЕНТОВАЛО ПРОГРАМ „ЧИСТИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ“ НА
МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ „ЕКОФЕР“ И ПРЕДСТАВЉЕНО КАО ПРИМЕР
ДОБРЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• ОТВОРЕНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ИГРАЛИШТЕ НА СТРЕЛИШТУ
• ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТУДЕНАТА
• ИЗДВОЈЕНО МИЛИОН ДИНАРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

• ПОКРЕНУТА АКЦИЈА ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈУ ЈКП „АТП“ И СУЗБИЈАЊА
НЕЛЕГАЛНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
• УВЕДЕНЕ ПРОМОТИВНЕ ПРОДУЖЕНЕ ЛИНИЈЕ ГРАДСКОГ
ПРЕВОЗА КА НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
• ДЕФИНИСАНЕ ТРИ ГРИНФИЛД ЗОНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
• УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА
• ПОЧЕО РАД НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ЈАВНИХ
ОБЈЕКАТА ОСОБАМА СА ОТЕЖАНИМ КРЕТАЊЕМ
• ПАНЧЕВУ ОДОБРЕНА ТРИ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ С
БИЈА-РУМУНИЈА, КОЈА ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНА ИЗ ИПА ФОНДА
ЕУ У ВРЕДНОСТИ 1.500.000 ЕУРА
• ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О ФОРМИРАЊУ
ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ГЛАВНОЈ АУТОБУСКОЈ
СТАНИЦИ
• ПОТПИСАН ДОПУНСКИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА НАФТНОМ И
ДУСТРИЈОМ СРБИЈЕ
• ГРАД ПАНЧЕВО УЧЕСТВОВАО НА САЈМУ „ИНВЕСТЕКСПО“ У
НОВОМ САДУ
• ГРАД СЕ ПРЕДСТАВИО НА САЈМУ БИЗНИС БАЗА 2010.
• ОБЕЗБЕЂЕНА НЕСМЕТАНА ИСПОРУКА ГАСА ЗА ПАНЧЕВО
• ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ
АМБУЛАНТЕ У ГЛОГОЊУ
• ГРАД ПАНЧЕВО ДОДЕЛИО СТАН ЗЛАТНОМ КАРАТИСТИ
СЛОБОДАНУ БИТЕВИЋУ
• ПАНЧЕВО ДОБИЛО ПРВОГ ПОЧАСНОГ И ЗАСЛУЖНОГ ГРАЂАНИНА.
• АДАПТИРАН ХОЛ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ДОБИЈЕН
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР.
• ПАНЧЕВО УЧЕСТВОВАЛО НА 2. САЈМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
• ПОТПИСАН ЈЕ ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ОПШТИНА ЈУЖНОГ БАНАТА.
• ОТВОРЕН РЕНОВИРАНИ ДНЕВНИ БОРАВАК „НЕВЕН“
• ЗАВРШЕНА ЗГРАДА И РТВ ПАНЧЕВО СЕ УСЕЛИЛА У НОВИ ПРОСТОР.
• УРАЂЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СИГУРНОСНИХ
КАМЕРА У ГРАДУ
• УРАЂЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ХИТНЕ
ПОМОЋИ У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ.
• РЕКОНСТРУИСАН ПЛАТО РОБНЕ КУЋЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ
• ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“, ОШ „ОЛГА
ПЕТРОВ“, ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ“,
ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“, ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“, МАШИНСКА
ШКОЛА И ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“ ДОЛОВО - ИЗМЕШТАЊЕ
ПЛИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.
• У ТОКУ ЈЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА АМБУЛАНТУ У ИВАНОВУ
• РЕКОНСТРУИСАН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПАРК НА КЕЈУ И УРЕЂЕН
ВРТ - ЛАВИРИНТ.
• ИЗГРАЂЕНА ЈЕ КУЋА У ЈАБУЦИ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ
ШТИЋЕНИКЕ ДОМА „СРЦЕ“ У ЈАБУЦИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ“.
• У ТОКУ ЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
СА ИНФРАСТРУКТУРОМ УЛИЦЕ МАКСИМА ГОРКОГ.
• ОТВОРЕНА ЈЕ КАФЕ-ГАЛЕРИЈА У НАРОДНОЈ БАШТИ.
• ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА КОМПАНИЈАМА „ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА“ И „ЕРИКСОН“ ЗА УВОЂЕЊЕ СМАРТ СИСТЕМА „ЕКОБАС“ И
„БАСТРЕКЕР“ У АУТОБУСЕ АТП-А.
• ПАНЧЕВО ДОБИЛО ПРИЗНАЊЕ „МЛАД ГРАД“...
... И ЈОШ МНОГО, МНОГО ТОГА...
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