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Циљ трке је да ојача пријатељство, разумевање 
и солидарност међу људима, без обзира на 
национална, политичка и верска уверења, и 

шаље поруку мира у свет. Ова манифестација пружа 
свакоме прилику ко се нађе на њеном путу да актив-
но изрази своју наду у лепшу будућност, да пошаље 
поруку мира, хармоније, пријатељства и љубави 
међу људима. Наша земља, такође, јасно изражава 
заједничку тежњу ка слободи и животу достојном 
човеку. Сви учесници трче под геслом „Хармонија 
почиње од мене!“, што значи да сваки појединац тре-
ба да учини један мали корак ка заједничком циљу и 
свако ко жели да се придружи, добродошао је.
 Током година, многи људи добре воље носили 
су бакљу Трке хармоније света и пружили подрш-
ку покрету за свет са више хармоније – Папа Јован 
Павле II, Мендела, Мухамед Али, Карл Луис, многи 
глумци, музичари, људи из хуманитарних организа-
ција, итд.
 Легендарни олимпијац, Карл Луис, овако је пред-
ставио је идеју и циљеве ове трке: „Носећи бакљу, ви 
ћете премостити културне и социјалне баријере и 
све границе које одвајају један народ од другог. Када 
сам 2004. године носио олимпијску бакљу на Акро-
пољу, снажно сам осећао јединство са свим људима 
на свету. Сваки учесник World Harmony Run-a пока-
заће да су људске наде и снови трајнији од страхова. 
Тешкоће на путу постизања светске хармоније нису 
равне храбрости оних који се тог задатка прихва-
тају.“
 Грађани Панчева су имали ретку прилику да буду 
део интернационалног догађаја и да се прикључе и 
подрже ову идеју.
 Интернационални тим „Трке хармоније 
света“, који је стигао у Панчево из правца 
Мађарске, чинило је 19 тркача рекреативаца 
и маратонаца из 9 земаља - Аустрије, Мађарс-
ке, Украјине, Немачке, Француске, Литваније, 
САД-а, Холандије, а из Србије учесници су 
били из Суботице, Младеновца, Ниша, Бора, 
Београда, и Дејан и Јован из Панчева.
 Њих је, у Народној башти, званично дочекао 
и поздравио Никола Дамњановић, члан Гра-
доског већа задужен за омладину и спорт, обар-
тивши им се речима: „Част нам је да смо део 
овог глобалног догађаја и део мреже светских 
градова, из преко 140 земаља света, који пру-
жају подршку овом светском покрету. Уживајте 
у трци и знајте да је Панчево уз вас!“

 Након што су се представили, маратонци су при-
сутнима отпевали химну Трке хармоније света, за-
тим је одржан и пригодан културно-уметнички про-

грам који су припремили ученици дувачког одсека 
Музичке школе „Јован Бандур“, Дечији хор „Звон-
чићи“, и Културно уметничко друштво _ХХХХХ_. 

После освежења, маратонци су наставили свој 
пут ка Македонији.
 Оснивач ове манифестације је Шри 
Чинмој, рођен у Индији (1931-2007), касније 
живео у САД-у, који је веровао да је спорт 
моћан инструмент за промовисање глобалне 
хармоније. Познат по многим иницијатива-
ма које су успеле да уједине многе људе, као 
духовни учитељ, атлета, филозоф, уметник и 
песник, Шри Чинмој је посветио цео свој жи-
вот унапређењу идеала глобалне хармоније и 
јединства, инспиришући човечанство својим 
молитвама, књижевним, музичким и умет-
ничким делима. Као признање за његове на-
поре на унапређењу човечанства, УНЕСКО му 
је доделио „Нехруов медаљон“, а добитник је и 
многих почасних звања.

Град Панчево је, у среду, 07. јула, био домаћин интернационалној екипи 
Трке хармоније света - World Harmony Run, највећој штафетној трци на 
свету, покренутој 1987. године. Одржава се сваке друге године, пролази 
кроз више од 140 земаља света, траје више од седам месеци и укупна 
траса има преко 70.000 км. Ове године је трка започета 1. јануара у 
Гватемали, док је европски тим кренуо 26. фебруара из Даблина, а 
завршава се 27. септембра у Москви. 

МЕЂУНАРОДНА
“ТРКА ХАРМОНИЈЕ СВЕТА” 
У ПАНЧЕВУ

Дневни боравак Невен

Пријем за ученике генерације

Градска свечаност за вуковце основце

Љубица Деги, матичарка

Папир који „ништа“ не значи
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Дневни боравак Невен, који се налази у Улици 
Марије Прите бр. 7, функционише већ 25 
година, у саставу ШОСО „Мара Мандић“, 

и има 45 корисника, од којих 41 дете долази 
редовно. Градска управа издваја средства из 
буџета за његово одржавање, као и износ од преко 
7,5 милиона динара годишње за 11 запослених, 
док Министарство просвете финансира још 5 
запослених у овој установи. 
 Захваљујем се од свег срца, у име Градске 
управе, директору Бранку Куриљу, али пре 
свега, запосленима у овом колективу, на челу са 
Јованком Томић, на максималном залагању и 
труду да се идеја реализује. Тако ћемо први пут 
бити у прилици да обезбедимо континуирани 
рад Дневног боравка и током лета, дакле, свих 
12 месеци. Овде долазе деца са вишеструким 
поремећајима, као што је аутизам, ментална 
ретардација, епилепсија, агресија, разне маније, 
тешка телесна оштећења, те је рад особља у 
„Невену“, од спремачице до руководиоца, заиста 
врло тежак – рекао је др Новица Ђорђевић.

 У Дневном боравку Невен комбинује се рад 
социјалне заштите и просвете, обзиром на профил 
корисника који су подељени у три, односно четири 
групе:
 • најмлађа група, од 4-12 година - деца са 
умереном ретардацијом, где се спроводи развојно 
предшколско васпитање, тј. припрема за школу 
деце која су за то способна,
 • млађе-умерено, школско одељење, од 
8-18 година - деца са умереном менталном 
ометеношћу, где се званично води дневник и деца 
добијају описне оцене,
 • група старија од 18 година,
 • група са децом са вишеструком ометеношћу, 
тешким телесним инвалидитетом, целебралном 
парализом, менталном ретардацијом и сличним 
сметњама.
 Деци су у Невену обезбеђени оброци (доручак, 
ужина и ручак), а боравак траје од 6.30-16.00 
часова. Храна стиже из Дечије радости, а трошкове 
у пуном износу покрива Градска управа, што 
значи да родитељи немају никакве трошкове.

 Треба напомеути да је Дневни боравак „Невен“ 
јединствен у Србији по томе што не постоји 
горња старосна граница за кориснике. У свим 
осталим дневним боравцима граница је 27 година 
старости, док у Невену тренутно имају корисника 
од 38 година.
 Основни садржаји рада у Дневном боравку 
одвијају се у циљу очувања њихових менталних 
и телесних способности, како не би дошло до 
губитка стечених знања и вештина, односно, 
да се успори процес регресије и спречи 
инситуционализација. Ради се на развоју говора 
и језика, упознавању шире и уже друштвене 
околине, затим читање, писање, руковање 
новцем, рачунање, појам времена, годишњих 
доба, часови музичког васпитања, корективна 
гимнастика са физиотерапеутом, вежбе из 
психомоторике, итд. Прошле и ове године је 12 
наших корисника ишло на рекреативну наставу 
на Дивчибаре, што нам је омогућио град Панчево 
и ЈП Дирекција, и изузетно добро су се показали. 
Такође, ове године смо били учесници изложбе 
коју су организовали Теленор и мисија ОЕБС-а. 
Све ово помаже њиховом осамостаљивању, а то је 
једини начин да се примарна породица оснажи – 
истакла је Јованка Томић, дефектолог и стручни 
координатор Дневног боравка „Невен“.
 Поред редовног плана и програма, деци се 
нуде и многи други садржаји, у оквиру радне 
терапије, као што су: рад на одржавању дворишта, 
рад у пластенику уз подршку и надзор стручњака 
из пољопривреде, ради се са гипсом, глином, 
пресом за текстил, а све уз помоћ и надзор 
радног инструктора и дефектолога, где се развија 
моторика.
 На основу пројекта који је одобрен за 
финансирање од стране Градске управе из области 
социјалне заштите, запослени ће, од јесени, бити у 
прилици да понуде Викенд у боравку. Формираће 
се једна група од 15 корисника, која ће учити и 
усавршавати животне вештине током 24-часовног 
боравка, ван редовног радног времена (од суботе 
у 9 часова, до недеље у 9ч).
 Овом приликом, изражена је потреба за једним 
комби возилом које би служило за свакодневни 
превоз корисника, док је др Ђорђевић најавио 
скори почетак радова на побољшању услова 
рада „Невена“. Наиме, издвојено је 200.000 
динара за замену пода у просторији где бораве 
деца са аутизмом, као и 180.000 за реновирање 
складишног простора који се користи за одлагање 
алата за одржавање дворишта, стакленика и 
слично. Ови радови би требало да се обаве у току 
лета. 

 У уторак, 06. јула, члан Градског већа задужен за социјална питања,
др Новица Ђорђевић, посетио је Дневни боравак „Невен“ за децу са 
посебним потребама, тј. за децу са инвалидитетом и умереном ментал-
ном ретардацијом, и најавио рад ове установе и током летњег периода. 
 Ово представља новину у раду Дневног боравка Невен, што ће у 
многоме олакшати проблем родитеља који до сада нису имали коме да 
повере бригу о својој деци током лета.

Актуелно

ДНЕВНИ БОРАВАК НЕВЕН
ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

НАЈАВА ЛЕТЊИХ ДЕЖУРСТАВА

Позивају се родитељи, и сви они који имају потребу да користе услуге Дневног боравка, 
да доводе децу током лета. Запослени ће, у договору са Градском управом, направити 
анкету међу родитељима, и на основу тога утврдити колико би деце и када користило 
њихове услуге. У складу с тим, направиће се распоред дежурстава спремачице, 
сервирке, медицинске сестре, дефектолога и физиотерапеута, обзиром да су и овде у 
току годишњи одмори. 
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После нешто више од месец дана, колико су трајали радови на 
реконструкцији надвожњака на путном правцу ка Вршцу и Румунији, овај 
објекат званично је отворен за саобраћај, 24. јуна, у присуству др Јована 

Кркобабића, потпредседника Владе Републике Србије, Весне Мартиновић, 
градоначелнице града Панчева, Зорана Дробњака, директора „Путева Србије“, 
Миладина Шакића, члана Градског већа за саобраћај, Миливоја Дурковића, 
директора „Војводина пута“, и други.
 „Како је надвожњак био потпуно пропао, град Панчево, Влада Србије и 
Путеви Србије су предузели мере, удружили средства и разумевање и вратили 
саобраћајницу, не у првобитно стање, већ је потпуно реконструисана, као и нов 
пешачки прелаз. Док су трајали радови, дошли смо у ситуацију да Панчево изгуби 

везу са главном саобраћајном артеријом према Румунији. Споредна улица, која 
је у међувремену коришћена, сада ће изаћи из употребе, јер ће саобраћај бити 
потпуно враћен на устаљену трасу. Издвојено је око 80 милиона динара за ове 
радове, као и оне који ће бити обављени у Скадарској улици. Све је урађено врло 
квалитетно, иако се радило под врло неповољним метеоролошким условима.“ – 
рекао је др Кркобабић.
 Госпођа Весна Мартиновић, градоначелница града Панчева, додала је: „Важно 
је да је надвожњак сада потпуно реконструисан и сигуран, са гарантним роком 
од 30 година. Док није био у употреби, имали смо прилику да се уверимо колико 
је овај надвожњак значајан. Такође, до сада нисмо били свесни да Панчево има 
слабо развијену алтернативну мрежу путева, што ипак није изненађујуће, јер се 
деценијама није ништа улагало у побољшање путне структуре алтернативних 
прилаза. Решавање надвожњака и, у исто време, санирање Скадарске улице, 
након постављања канализационе мреже, заиста ће бити један крупан помак 
у граду Панчеву, што је од значаја и за становнике Панчева, и за све оне који 
пролазе кроз Панчево. И овог пута, желим да похвалим извођаче радова који су 
успели, уз лоше временске услове, да у максимално кратком року заврше радове, 
а у наредних пар дана, биће завршена и пешачко- бициклистичка стаза.“ 
 У Козарачкој улици присутан је проблем експропријације. Због тога ће 
приоритет имати Скадарска улица, где су имовинско-правни односи регулисани, 
радови на канализационој мрежи требало би да буду готови до 1. септембра, а 
након тога ће уследити и постављање асфалта.
 „Пројекат је спреман, средства су обезбеђена и врло брзо ће све бити сређено. 
„Војводина пут“ Панчево, извршиће реконструкцију те Скадарске улице, 
што може да се обави за 20 дана, а радови ће почети чим за то буду испуњени 
услови. Врло сам задовољан обављеним послом.“ – рекао нам је господин Зоран 
Дробњак, директор „Путева Србије“. Ово је само један од 3.250 мостова, који су у 
надлежности ЈП „Путеви Србије“.
 Миливоје Дурковић, директор „Војводина пута“, Панчево, објаснио је да је овај 
надвожњак био у функцији још од ‚70-тих година. „Дошло је до пропадања насипа 
са обе стране моста. Урадили смо комплетну санацију, заштићена је косина 
насипа, те ће овако обновљен мост и пешачка стаза, сигурно служити наредних 
50 година.“ – изјавио је господин Дурковић.
 Само за надвожњак, ЈП „Путеви Србије“ издвојило је 27 милиона динара, 
Дирекција за изградњу и уређење Панчева обезбедила је 12 милиона за пешачке 
стазе, док је за Скадарску улицу ЈП „Путеви Србије“ издвојило 25 милиона, а град 
улаже додатних 12 милиона динара. 

У фокусу

ЗВАНИЧНО ПУШТАЊЕ У САОБРАЋАЈ
2444. јјуннии 2200100.

Статусну конференцију отворили су градоначелница града Панчева, 
Весна Мартиновић и Илие Јону, заменик градоначелника Каран Себеша, 
партнерског града у овом пројекту.

 Општи циљ пројекта био је стварање услова за унапређење еколошког статуса и 
боље искоришћење природних ресурса реке Тамиш према принципима одрживог 
управљања водама и у складу са Директивом о водама Европске уније. Због тога 
је од границе с Румунијом до ушћа Тамиша у Дунав требало утврдити хемијско, 
биолошко и гео-морфолошко стање водотока и корита реке и пописати загађиваче.
 Као резултат обимног рада настали су Катастар загађивача реке Тамиш који 
су сачинили стручњаци Факултета за примењену екологију „Футура“ Београд 
и Студија о квалитету воде реке Тамиш који су сачинили стручњаци Природно-
математичког факултета Нови Сад.
 У свих 15 насељених места дуж Тамиша анимирана је јавност и оформљене 
фокус групе које су дале свој допинос утврђивању статуса реке Тамиш. Међу њима 
су посебно били активни МЗ Глогоњ, МЗ Ботош, МЗ Томашевац, Риболовачка и 
ловачка удружења из Опова, као и велики број заинтересованих појединаца. Преко 
500 људи који живе и раде у потамишју је било директно укључено у пројектне 
активности.
 Целодневна конференција, подељена је у два сегмента, први део - када су били 
представљени резултати пројекта и други - „СТЕП 2“ који је најавила координаторка 
пројекта, Јелена Новаков, а који је обухватио представљање нових пројектних идеја 
које су произишле из рада на терену. Бројним учесницима дат је приказ стања 
животне средине у потамишју, представљен је еко статус канала ДТД од Тисе до 

Тамиша, а било је речи и о ремедијацији рибњака у Баранди, тамишким мртвајама 
и стаништима птица. Главни менаџер пројекта, Борислав Вулић приказао нам је и 
филм - видео записе са терена, који су настали у току трајања пројекта.
 Анализа квалитета воде реке Тамиш показала је, између осталог, да су највећи 
загађивачи реке застарели системи канализације, дивље депоније које се налазе уз 
реку, ефлуенти ис производних објеката фарми и привредних субјеката, као и уливи 
канала из система ДТД, као и један број привредних организација које не располажу 
одговарајућом технологијом за пречишћавање отпадних вода и других скундарних 
продиката производње. То загађење, као и оправданост система брана и устава на 
Тамишу проблеми су који се морају решити јер представљају препреку за развој 
туризма, спорта, рекреације, одрживе привреде као и за друге видове коришћења 
природних ресурса реке.
 Оно што је све нас посебно обрадовало су резултати испитивања квалитета рибе 
из Тамиша. Студија показује да се она може безбедно конзумирати и да у њој нема 
штетних материја и радиоактивног загађења.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ “ЕКО СТАТУС РЕКЕ ТАМИШ”

КОД  НАСЕЉА  МИСА

 Пројекат Града Панчева „Еко-статус реке Тамиш“ из 
програма Европске уније за прекограничну сарадњу 
Румунија Србија је завршен. Тим поводом 30. јуна 
одржана је Статусна конференција на којој је јавности 
представљен целокупни истраживачки рад у претход-
на 22 месеца колико је пројекат трајао.

Foto: Bogdan Petrov
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У фокусу

 23. јуна 2010. године у Малој сали 
Градске управе града Панчева уприличен 
је свечани пријем за ученике генерација 
панчевачких школа. Награде и честитке 
најбољима од најбољих уручили су Филип 
Митровић, помоћник градоначелнице за 
економски развој и Предраг Шкаљак, члан 
Градског већа задужен за образовање.
 Модна кућа „PASSAGE“ за наше ученике 
спремила је поклон ваучере, а Градска 
управа је за њих први пут ове године 

планирала посебан поколон - промотивну 
вожњу бродом и пловидбу Тамишем и 
Дунавом са обиласком индустријског 
наслеђа. Због лоших временских услова, 
а и услед обавеза ученика око пријемних 
испита, за сада је пловидба одложена, 
а ученици ће одредити нови термин за 
излет.
 Народни музеј Панчева је за сваког 
ученика припремио публикацију „Панчево 
некад и сада“.

У част ученика основних школа, добитника дипломе „Вук Караџић“, УУодржана је свечаност, 17. јуна, у Клутурном центру, а у организоацији УУграда Панчева. Захваљујући свом марљивом раду и залагању У У 
146 основаца, из 19 основних школа са територије општине Панчево, 
добило је ове године Вукову диплому за постигнуте изузетне резултате у 
осмогодишњем школовању.
 Том приликом, у име града Панчева, господин Предраг Шкаљак, члан 
Градског већа за област образовања, поздравио је вредне ђаке и пренео им 
поздраве градоначелнице.
 „Веома сам срећан што сам данас овде са вама, најбољим ученицима. 
Желим да вам честитам на свим досадашњим успесима, јер то што сте 
вуковци говори да иза вас стоји огроман рад, огромна енергија и сви смо 
веома поносни на вас. Ви сте наша будућност. Такође, желим вам много 
среће у даљем школовању и животу. Уверен сам да успеси неће изостати, 
јер знам да ћете и у будућности бити баш онакви какви сте били и до сада – 
упорни, вредни и паметни.“ – рекао је господин Шкаљак.
 За добинике дипломе „Вук Караџић“, из буџета града Панчева, издвојено 
је око 40.000 динара за обезбеђивање књига које су матурантима уручене 
на завршним свечаностима у њиховим основним школама.
 Пригодан уметнички програм су приредиле наше две уметничке школе–
Балетска школа „Димитрије Парлић“ и Музичка школа „Јован Бандур“.

ПРИЈЕМ ЗА
УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ГРАДСКА СВЕЧАНОСТ ЗА ВУКОВЦЕ ОСНОВЦЕ
17. јуни 2010.



Љубица, или Буба, како је сви од милоште 
зовемо, ради у Матичној служби, у Градској 
управи града Панчева, већ пуних 26 

година. Не зна се тачан број брачних парова које 
је она венчала, али је зато њен лик постао свима 
препознатљив у граду. Буба нам прича о послу са 
осмехом на лицу, каже како је посао матичара је 
леп и како би желела да венчања буде више него до 
сада.

 Месечно се обави око 40 венчања и, по статистич-
ким подацима, тај број је релативно уједначен у од-
носу на претходне периоде, мада је ипак у опадању. 
Некада је јесен била ударна сезона, док су сада сви 
периоди у години подједнако заступљени. 
- Једино што се променило је то да црква, односно 
религија, сада има већи утицај на рад наше службе. 
То је зато што се поштује време поста, па је у том пе-
риоду значајно мањи број заказаних венчања. Сада 
се око 80% наших младенаца, венчава и у цркви – 
каже Буба. 
 Посао матичара подразумева много више од оног 
што ми видимо. После самог чина венчања, има дос-
та административних обавеза, попуњавања разних 
извештаја, бележака, уписа. Наравно, најлепши део 
је кад се стане пред младенце. Љубица прави и рас-
поред венчања, прикупља потребну документацију, 

пише књигу венчаних за венчања која се обављају 
овде, али и накнадне уписе из бивших република, 
као и из свих држава света, за наше грађане који су 
се венчали у иностранству, а желе да буду регистро-
вани и у „домаћој“ матичној књизи. 
 - Моје колегинице и ја радимо под руководством 
Гордане Николић, која је врло стручна и добро по-
знаје наш посао, што је нама од великог значаја. 
Сада, раде четири матичара и сваког месеца имамо 
једно дежурство, а средом радно време траје до 19 
часова – истиче Љубица Деги.
 По њеном мишљењу, најбоља венчања су она која 
се обаве у згради Градске управе. Тада тај чин има 
изузетно свечан тон. Међутим, све већи број младе-
наца тражи да то буде на терену, односно ресторану. 
 - Можда је то добро због гостију, због организа-
ције, обзиром да нема довољно простора на паркингу, 
али искуство је показало да има доста и непријатних 
ситуација. Венчања на терену се углавном заказују, 
по жељи младенаца, у поподневним часовима, а 
тада сватови увелико једу, пију, велика је бука, итд. 
Тада, ми тражимо да гости устану и тиме укажу част 
својим младенцима, што се делимично испоштује. 
Мислим да би било другачије када би се наша сала за 
венчања мало адаптирала, раније смо имали и музи-
ку, али највећи проблем је што се та сала користи и у 

друге сврхе, због недостатка простора – каже Буба.
Најнеобичније место где је венчавала је ресторан 
„Шајка“, на другој обали Тамиша. Прелазак чамцем 
преко воде и ризик да се нешто деси са матичном 
књигом, носи велику одговорност, па и непријатност, 
посебно што нови Породични закон не предвиђа мо-
гућност изласка на терен. 
 - Десило се тако да је колегиница из Земуна 
пропала кроз сплав на Сави и само је успела да ви-
кне: “Књигу ми спашавајте... (а ја ћу се већ некако 
снаћи)!“ У Београду су се чак обављала венчања и у 
балонима, али та пракса је прекинута. Свака матич-
на књига је трајни документ. Ми овде имамо књиге 
државне матице које су старије од 100 година и вео-
ма су очуване, за разлику од данашњих нових књига 
– примећује Љубица.

 Занимала нас је и доња и горња старосна граница 
венчаних, па нам је Буба рекла да је најмлађи пар 
који је венчала, у последње две године, био ‚90, а 
најстарији ‚26. годиште. 
 Буба поручује свима да се венчавају у што већем 
броју, да се не боје одговорности заједничког живота, 
да буду паметни, одмерени и да следе своје циљеве 
и жеље. То је најважније за брак, као и велика толе-
ранција. Осим тога, тај папир који, како неки кажу, 
ништа не значи, у правом животу ипак пуно значи.

Интервју

ЉУБИЦА ДЕГИ,
МАТИЧАРКА

„Брак се уређује законом само онда када не може 
другачије. Због тога не дозволите да вам закон 
уређује брак. Уредите га сами, лепше и хуманије 
него што било који закон то може да предвиди. 
Желимо да вам буде лепо, да траје дуго, да се 
радујете једно другом, да живите са уверењем да 
сте данас обавили један од најважнијих послова 

Саветујемо вам да не журите, 
да штедљиво трошите и речи и 
осећања. Немојте одмах потрошити 
све. Распоредите своју љубав и 
узајамно поштовање на сваки дан 
заједничког живота.

Брак не може бити циљ. Он је само 
могућност да се други интереси 
лакше и лепше остваре. Зато стално 
градите своју везу, проширујте њене 
границе, не дајте јој да се зачаури, 
олењи, успава, да престане да живи 
и постоји.

Не можете се бавити само 
љубављу. Љубав је лепа само кад се 
подразумева, када прати све остале 
наше активности, када нам даје снаге 
да се што успешније остваримо као 
личност.

ЈЕДНА ОД НАС:
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ПАПИР КОЈИ 
„НИШТА“ НЕ ЗНАЧИ

у животу...“ – рекао је Душан 
Радовић, а на његове речи, 
скоро свакодневно, младенцима 
скреће пажњу наша колегиница 
Љубица Деги.  
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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 33,572

Драган Катуца Заменик градоначелника града 82,008
421,80 eura 

трошкови дневница

Тигран Киш Председник Скупштине града 82,008 26,885
163,80 eura 

трошкови дневница

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

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

78,363 24,602

Зоран Јовановић
Члан Градског већа задужен за подручје 
финансија

78,363

Никола Дамњановић Члан Градског већа задужен за подручје 
омладине и спорта

78,363 9,930
421,80 eura 

трошкови дневница

Миладин Шакић
Члан Градског већа задужен за подручје 
инфраструктуре и саобраћаја

78,363
421,80 eura 

трошкови дневница

Срђан Јосимов
Члан Градског већа задужен за комуналне 
делатности

78,363

Нада Беркуљан
Члан Градског већа задужен за подручје 
културе и информисања

78,363

Др Новица Ђорђевић
Члан Градског већа задужен за подручје 
здравства и социјалне политике

78,363

Шкаљак Предраг 
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за 
образовање

30,435

Владимир Деља 
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за заштиту 
животне средине

39,869

Јеленка Новаковић 
(волонтер)

Члан Градског већа задужен за подручје 
развоја села и пољопривреде

28,040 4,830

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

82,008

Синиша Којић

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

78,363

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

60.259*

Зараде градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа 

исплаћених у јуну 2010. године

Импресум: „Градски билтен“ је електронски информатор Градске управе града Панчева. Излази месечно.
Билтен припрема: Јасмина Радовановић - шеф канцеларије за односе с јавношћу, новинар-сарадник: Душка 
Живковић - агенција “Панама плус”, фотограф: Далибор Винкић, Графичка обрада: Studio Infi nity, Адреса: Трг 

краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, тел. 013 308 908 лок. 408, www.pancevo.rs, e-mail: gradski.bilten@pancevo.rs
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*За 8 р.дана обрачуната је накнада плате по основу привременог удаљења са рада у висини једне трећине зараде


