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ројекат „Чистија производња у сарадњи
са локалном самоуправом“ финансирао
је Град Панчево, под покровитељством
УНИДО-а (United Nation Industrial Development
Organization), и подршком амбасада Аустрије и
Словеније. У програму „Чистија производња“
који је трајао годину дана, учествовало је седам
јавних и јавно-комуналних предузећа града
Панчева, као и компанија „Божић и синови“ и
ХИП „Петрохемија“ Панчево.
Центар за чистију производњу је постигао
солидне резултате увођењем Чистије производње у 26 компанија, широм Србије, различитих величина и делатности, а прошле године
је Центар по први пут, кренуо да спроводи овај
пројекат у сарадњи са локалном самоуправом.
Град Панчево је први град који је потписао
уговор са Центром за чистију производњу, где
је било укључено 9 компанија и, у оквиру шест
радионица, обучено је 12 консултаната, који на
лицу места сагледавају стање, предлажу мере за
унапређење и то не само током овог пројекта,
већ и у будуће.
- Када смо преузели одговорност за развој
града Панчева, одлучили смо да идемо у сусрет
проблемима који су вишедеценијског карактера
и да их решавамо на конструктиван начин. Загађење животне средине у Панчеву представљало је највећи проблем. Били смо свесни колико је
тај проблем комплексан, те смо приступили
његовом решавању са различитих нивоа и са
више страна. Пре свега смо развијали мониторинг и подизање свести о еколошки одговорном
пословању у циљу превенције загађења и, с друге
стране, истицање значаја технолошког осавремењавања и модернизације. Дужност локалне
самоуправе јесте да предводи процес заштите
животне средине, те смо преузели иницијативу
и остварили партнерство са Центром за чистију производњу. У то партнерство, увели смо,
не само ХИП Петрохемију и Божић и синове, већ
и седам јавних јавно комуналних предузећа, која
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У сарадњи са локалном самоуправом

Чистија производња
у Панчеву
У уторак, 25. јануара 2011. године, у згради Градске
управе града Панчева, у организацији града Панчева
и Центра за чистију производњу Технолошко - Металуршког факултета Универзитета у Београду, у
сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања Републике Србије, амбасадама
Аустрије и Словеније, одржана је завршна конференција поводом представљања резултата пројекта
„Чистија производња у сарадњи са локалном самоуправом“. Том приликом су додељени и сертификати
компанијама и појединцима учесницима пројекта.
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Чистија производња у Панчеву
послују на територији града Панчева и чији
је град оснивач. Са свим овим предузећима је,
2009. године, потписан Меморандум о реализацији пројекта Чистија производња у сарадњи
са локалном самоуправом. Са предузетим активностима на свим нивоима и према резултатима озбиљних истраживања, дошло је до
побољшања еколошке слике. Уз одличну сарадњу
са Центром за чисту производњу, успоставили
смо мрежу „чистих“ компанија у Панчеву, чиме
смо се додатно приближили европским интеграцијама. Компаније које учествују у програму,
свесне су да, не само да својим ангажовањем чувају животну средину, већ смањују своје трошкове и повећавају конкурентност, послујући по
стандардима Европске уније – истакла је градоначелница Весна Мартиновић.
Да би се побољшање остварило, неопходна
су велика улагања. Веома је важно прецизно и
стручно снимити тренутно стање, утврдити где
треба уложити и какве ће ефекте такво улагање
произвести. Након снимања пословања производних процеса кроз програм, компаније су
дошле до конкретних параметара, прецизних
мера које директно утичу на смањење негативних утицаја њиховог пословања на животну
средину и то уз смањење губитака.
Локална самоуправа града Панчева је прва у
Србији која је ушла у програм Чистије производње, имајући за собом само искуства из привредног сектора. Ускоро се очекује да се исти
пројекат примени и у Новом Саду, Краљеву,
Крагујевцу, Апатину, где је препознат значај
улагања у чистију производњу.
Амбасаде Словеније и Аустрије већ три године помажу рад Центра за чистију производњу.
Аустрија уводи енергетску ефикасност, посебно у државној администрацији, подржава мере
енергетске ефикасности и у домовима грађана
и већ деценијама има одличне резултате. То је
био разлог што су одлучили да подрже баш овај
пројекат.
- Ако се најбогатије земље баве проблемом
веће енергетске ефикасности, онда је то знак да
цео свет треба да промени свој став и начине
производње. Ово је разлог што покушавамо да
помогнемо другим земљама, посебно земљама
југоисточне Европе, које подржавају енергетску ефикасност и ресурсе. Немогуће је мењати
емисију CO2 само изградњом нових енергетских
постројења, већ морамо да променимо начин на
који се бавимо ресурсима. Због тога сам веома
захвалан што сте иницирали пројекат Чистија прозводња у Србији и граду Панчеву као
првој локалној самоуправи, која је почела да имплементира енергетску ефикасност. Очекујем

да ће бити све више градова у Србији који ће следити ваш пример – рекао је господин Волфганг
Вагнер, представник амбасаде Аустрије.
- Много смо научили од Аустрије и на томе се
већ дуже време ради, од владе са регулативама
до компанија које у томе препознају могућност
за свој профит. Највише имамо проблема са депонијама и отпадима. Такви програми су јако
комплексни, али је корист вишеструка – добија
се електрична енергија, топлота, отпад који је
поново употребљив и, наравно, живот у чистој
околини. Потребно је да људи буду свесни средине у којој живе – напоменуо је представник амбасаде Словеније Слободан Шешун.
Испред Министарства животне средине
и просторног планирања Републике Србије,
Александар Весић, помоћник министра, истакао је да је влада Србије донела стратегију
увођења чистије производње пре око годину
дана, као део стратегије одрживог развоја, а у
циљу очувања природних ресурса и добара,
заштите животне средине, и свих оних елемената који нам морају обезбедити предуслове
како би се држава равномерно и одрживо развијала.
Технолошко - Металуршки факултет Универзитета у Београду један је од носиоца одрживог развоја у Србији и институција која је
домаћин центра, рекла је проф. Јованка Поповић, декан факултета.
- Надам се да је ово почетак једне дугорочне
сарадње са Панчевом. Факултет је на располагању свима који мисле да можемо да им помогнемо, са свим материјалним и људским ресурсима
и знањима које факултет поседује. Одрживи
развој је једино решење за Србију. Имамо много
природних богатстава и ако смо мудри, онда
ћемо мудро располагати тим ресурсима – подсетила је проф. Јованка Поповић.
Организација Уједињених нација за индустријски развој финансијски подржава рад
Центра већ три године. Госпођа Петра Швагер,
менаџер пројекта испред УНИДО-а, изразила
је задовољство и признање за напоре које град
Панчево улаже.
- На имплементацији овог програма радимо, са нашим партнерима, последњих 15 година и главни циљ није само да се промовише
питање животне средине, него и да натерамо
индустрију да схвати колико је важно ефикасно управљање ресурсима. У Азији смо спровели
истраживање о употреби ресурса у односу на
индустријску производњу, и то у 18 земаља. Истраживање је показало да ће Азијске земље, ако
наставе са производњом коју сада примењују,
остати без ресурса. Стога, чистија производња

није више само питање чистоће, већ и питање
опстанка у бизнису. Зато повећавамо напоре и
активности у југоисточној Европи, сада имамо
Центре у пет земаља, а мрежа се шири. Чистијa
производњa није нешто што се једном уради,
већ мора постати део уобичајеног пословања,
и зато стављамо акценат на обучавању људи у
компанијама – рекла је менаџер пројекта Петра
Швагер.
Стварање Центра за чистију производњу
Технолошко - Металуршког факултета Универзитета у Београду почело је још средином
2004. године, али је званично основан на 6. Министарској конференцији економске комисије
Уједињених нација за Европу (CEE-NU) „Животна средина за Европу“, која се одржавала у
Београду од 10-12 октобра 2007. године. Директор Центра за чистију производњу Технолошко
– Металуршког факултета др Бранко Дуњић
представио је резлтате пројекта.
- Без подршке градске самоуправе, овај пројекат не би био могућ. Коначно смо направили
списак свега што би требало да се уради на територији града Панчева, али напомињем да су
компаније те које морају да имплементирају
одлуке које су саме донеле, иначе ће изостати
предвиђени резултати. Циљ је да се што већи
број компанија са територије општине Панчево, континуирано уводи у чистију производњу.
Сви ови резултати – смањење емисије угљен диоксида, уштеда електричне енергије, смањење
потрошње воде – биће остварени само ако се све
опције примене. Такође, у Панчеву ће се основати нека врста мини центра за чистију производњу за Панчево, са обученим консултантима
и уз нашу подршку – рекао је др Бранко Дуњић.
Овом приликом, госпођа Петра Швагер уручила је сертификате компанијама учесницима у
пројекту.
Према резултатима, након извршене анализе о стању у компанијама, неопходне су инвестиције у укупном износу од 27 милиона
ЕУР (од чега 25 милиона у ХИП Петрохемији)
уз повраћај средстава у року од 4 година (2 год
без Петрохемије) са уштедом енергије од 3,000
MWh /год, воде 2,725,560м3/год, природног гаса
од 15,095,000м3/год, смањење емисије аромата
1,000 кг/год и смањење емисије CO2 - 40,600т
(36,230 т - Петрохемија).
Неке од компанија су већ започеле са имплементацијом плана, чијом се комплетном применом могу остварити уштеде од 9,751,875 еура
годишње, уз смањење негативног утицаја на
животну средину, што представља смерницу и
правац за здраву будућносту ка којој Град Панчево одлучно иде.
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Презентација програма за
РАНО ОТКРИВАЊЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
У уторак, 25. јануара 2011. године, у Диспанзеру за жене Дома здравља Панчево, одржана је презентација Програма за рано откривање рака грлића материце савременим микроскопом. Програм су представили Др Софија
Вјетров, директорка Дома здравља Панчево и гинеколог Др Здравковић, као и члан Градског већа задужен за
здравство и социјалну политику Др Новица Ђорђевић.

Л

окална самоуправа је
издвојила близу 500
хиљада динара за куповину савременог микроскопа за рану дијагнозу рака
грлића материце. У току
ове године, реализоваћемо, уз
помоћ запослених и руководства, четири програма, и то:
за рану дијагнозу рака грлића
материце, дојке, карцинома
коже и карцинома дебелог
црева – истакао је Др Новица Ђорђевић, члан Градског
већа задужен за здравство и
социјалну политику.
Прошле године, према
подацима Завода за јавно
здравље, у Банатском округу
било је 40 новооткривених, а у Панчеву 23 особе са дијагнозом рака грлића материце.
- Микроскоп ће нам пуно значити јер је савремен, остали су дотрајали, и на њему ће се радити
Папаниколау тест. Обзиром да ћемо ми у Диспанзеру повећати број Папа прегледа, потребан
је још један микроскоп, а највероватније је да
ће још неко од лекара отићи на стручну обуку
за цитологију и скрининг на карцином грлића.
Тако да ће бити нас више лекара, али биће и велика гужва. И до сада је то био случај и било је

тешко радити само на два
микроскопа, али са новим
микроскопом, имаћемо велико растерећење – рекао је Др
Здравковић.
Такође, Др Здравковић је
истакао да би преглед требало да се обавља бар два пута
годишње, јер ће на тај начин
врло брзо, једноставно и безболно моћи да се открију
евентуални карцином, који
се могу отклонити, такође
безболно уз мале интервенције, ако се открију у тим
раним фазама, без већих
последица по здравље жене
и функцију репродуктивних органа. Међутим, ако се
карцином занемари, жене не долазе редовно на
контролу, па он уђе у озбиљнију фазу, онда су и
интервенције веће и здравље и квалитет живота
такве особе након тих операција је далеко лошији, него у почетку.
Обзиром да је карцином грлића материце,
у Европи, па и нашој земљи, најучесталији,
а и смртност је највећа, циљ нам је да нашим
суграђанкама учинимо примарну здравствену
заштиту што доступнију, не бисмо ли обухватили што већи број жена старосне доби од 25-69

година, на нивоу локалног скрининга кроз Превентивни центар. Да бисмо то могли да урадимо,
потребни су добро едуковани стручњаци који
знају цитологију, као и један савремени апарат
који ће са великом тачношћу моћи да утврди
преканцерозну фазу и на тај начин омогући
да се спасе један живот – рекла је Др Софија
Вјетров, директорка Дома здравља Панчево.
У градовима је већа учесталост одласка на
прегледе, али искутво показује да су жене у насељеним местима доста инертне, па је ово иницијатива и апел да се и оне покрену и заинтересују да, преко Превентивног центра, схвате да је
то и њихова обавеза.
- Одлучили смо да ангажујемо Превентивни
центар да нам помогне у раду и да, уз помоћ руководства Дома здравља, ангажујемо и лекаре у
амбулантама у Панчеву, а пре свега у околини,
тј. по селима. Тако ће те жене, када се буду јавиле
свом лекару опште праксе у месту становања, из
било ког разлога, бити упитане од стране лекара
да ли је у последње три године урадила Папаниколау тест. Ако није, њој ће бити заказан преглед и
тестирање преко Превентивног центра. Требало
би чак да се инсистира на томе да пацијенткиња
резултате однесе свом лекару како би се евидентирали у здравственом картону. На тај начин
ће бити остварена повратна спрега – објаснио је
Др Здравковић.

У Градској управи и МЗ “Страчево”

Посета Покрајинског секретара за културу
Милорад Ђурић, Покрајински секретар за културу посетио је у четвртак 03. фебруара Панчево
и том приликом се састао са чланицом Градског већа задуженом за културу и информисање
Надом Беркуљан у згради Градске управе.

Т

ема њиховог разговора били су приоритети у култури планирани за ову годину.
Покрајински секретар је истакао да Панчево може да рачуна на подршку покрајинског
буџета у вези са оним пројектима који наглашавају посебност града и значајни су на ширем нивоу од локалног. У том смислу, Ђурић је
указао на богато индустријско наслеђе и
некада веома значајну панчевачку културну манифестацију «Бијенале стакла»
као одличне смернице за пројекте који
би издвојили Панчево на културној мапи
Војводине.
Током разговора, Нада Беркуљан је
предложила Покрајинском секретару
да организују састанак у Новом Саду,
на којем би се конкретизовале активности на ревитализацији индустријског
наслеђа, пре свега «Црвеног магаци-

на», чијим би се активирањем публици учинила доступном богата колекција скулптура у
стаклу, које су својевремено настале на «Бијеналима стакла».
Након састанка, чланица Градског већа и
Покрајински секретар су у пратњи новинара посетили Месну заједницу Старчево, где

су са Петром Андрејићем, покрајинским послаником, члановима Савета МЗ Старчево и
грађанима разговарали о реализацији пројекта «Археолошко- туристички парк Неолитско
Старчево». Секретар Ђурић је похвалио иницијативу људи из Старчева, који се ангажују
на реализацији овог пројекта, наглашавајући
његов културолошки, туристички, а
самим тим и економски потенцијал и
додао да је то прави пример пројекта за
чију би реализацију покрајина издвојила одређена финансијска средства.
АП Војводина данас расписује конкурс за пројекте и програме из културе
на који ће и град Панчево аплицирати
са неколико пројеката, од којих је један
«Археолошко- туристички парк Неолитско Старчево».
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Стручно усавршавањe за 2011. годину

ПРОГРАМ САРАДЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
И БРИТАНСКОГ САВЕТА
У среду, 02. фебруара, у просторијама Градске
управе града Панчева, одржана је презентација
јавног позива студентима за учешће у Програму
сарадње града Панчева и Британског савета у
области стручног усавршавања за 2011. годину.
Програм су представили Филип Митровић,
помоћник градоначелнице града Панчева за
економски развој и Александар Борисављевић,
представник Британског савета у Београду.
Конкурс је отворен је до 01. марта и промовише
се путем презентација и других јавних наступа.

Ј

ош 2008. године, уз велике напоре,
покушали смо да направимо овакав
програм, али је 2009. године коначно расписан конкурс и у септембру 2010.
су два студента из Панчева, Небојша и
Марко, отишли на два универзитета
у Велику Британију. Имамо добру вољу
да одвајамо средства за такве програме
и у наредном периоду. Ове године је било
веома тешко направити буџет, јер криза траје, али смо успели да нађемо начин
да и ове године реализујемо овај конкурс.
Идеја је да људи који су Панчевци имају
прилику да, о трошку града, студирају
на најбољим универзитетима на свету.
Неки од Британских универзитета налазе се у најбољих десет, а велики број
њих у најбољих 50. Могућност се пружа
искључиво Панчевцима, уз захтев да
се ти млади људи врате у Панчево и на
неки начин буду укључени у рад локалне
самоуправе, да неко време буду укључени
у рад наших институција и покушају
да пренесу знање и искуство. Основна
идеја је да заједница која их је послала
на стручно усавршавање осети неку корист од њихових знања и да то, на неки
начин, буде њихово враћање уложеног.
Квалитетна компонента овог програма је то што, када се врате са студија,
имају додатну диплому и то постаје њихова трајна вредност, вредност људског
капитала и потенцијала. Свако ко тако
нешто доживи постаје неко ко је далеко
сигурнији у себе, у знања која има и лакше их примењује. Овај Програм пружа

прилику да, свршени студенти
основних студија, стекну ширу
слику у области у којој се усавршавају, као и контакте који ће
им и касније значити – истакао
је Филип Митровић, помоћник
градоначелнице града Панчева
за економски развој.
Представник Британског савета у Београду Александар Борисављевић изразио је задовољство што
се и ове године понавља Програм стручног усавршавања, који је успешно завршен у току претходне године и једини је
програм овакве врсте на нивоу локалне
самоуправе.
- Треба напоменути да ћемо се ове године више оријентисати на економију и
предузетништво и најбољи типови програма у тој области су MBA (Master of
Business Administration) студије. То значи
да ове године, студенти који желе да се
пријаве за овај програм, треба да имају
у виду да се могу пријавити за мастер
за МBA студије у Великој Британији.
Теме су економија и предузетништво и
унапређење локалне самоуправе. Студије
могу трајати искључиво од 3-12 месеци.
Програм покрива све трошкове, укључујући академске, путне, затим трошкове живота, уџбеника, па чак и трошкове
авио карте када се долази на распуст у
Србију – рекао је Александар Борисављевић.
Услови за пријаву су да студент мора
имати најмање 2 године радног иску-

ства, завршене основне студије или већ
уписане постдипломске студије, да има
оквирно од 25-35 година, добро познавање енглеског језика.
На интернет порталу Градске управе града Панчева www.pancevo.rs, као
и на порталу Британског савета www.
britishcouncil.rs, може се преузети
пријава за конкурс. Уз пријаву, која се
може доставити најкасније до 1. марта,
потребно је приложити и биографијуCV, две препоруке (академска и пословна), потврду факултета о завршеним
студијама и просечној оцени, уверење о
држављанству и листу објављених радова са библиографијом. Такође, на конкурс се могу јавити држављани Србије,
као и особе са статусом избеглице или
aрасељеног лица који имају најмање
две године пребивалиште на територији
општине Панчево.
Прошле године, стручно усавршавање
у Великој Британији, омогућено је Марку Миловановићу и Небојши Марковићу, путем једног оваквог програма и
сарадњи Британског савета и града Панчева.
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Семинар
АКТИВНИ ГРАЂАНИ
Британски Савет у сарадњи са Министарством за омладину и
спорт Републике Србије и Канцеларијом за младе града Панчева
организовао је 5. и 6. фебруара у галерији „Двориште“ семинар
„Активни грађани“.
„Активни грађани“ ( Active Citizens ) је
пројекат British Council-a у области интеркултуралног дијалога и друштвеног повезивања. Визија програма је свет у коме млади
људи препознају свој потенцијал и покушавају да се ангажују у циљу развоја њихових
заједница, како на локалном тако и на међународном нивоу.
Пројекат „Активни грађани“ се спроводи
на три континента у преко 30 земаља широм света. Од марта 2010. године програм
се спроводи у 13 места и градова широм Србије: Чајетина, Ивањица, Кладово, Књажевац,
Крушевац, Лајковац, Лапово, Нови Пазар,

Прибој, Пријепоље, Панчево, Лозница и Прешево. Учесници програма прошли су кроз
посебан тренинг који је фокусиран на развој
вештина у области имплементације пројеката, тимског рада, глобалног повезивања и
комуникација. Након тренинга учесници ће
имати прилику да спроведу најбоље идеје и
решења кроз друштвене акционе пројекте
који ће бити финансирани од стране British
Council . Најактивнији учесници ће такође
имати прилику да стекну интернационано
искуство и размене знања са активним грађанима из других земаља кроз међународне догађаје.

Представнници града Панччева су у понеедеељак, 7. фебруара 20
011. године, зајед
дно
о са пред
дс тавницима Ор
рганизациије заа
еккономску сарадњу и развој присусс тво
оваали састанку који је организовала Каннцееларија за европске иннтеграцијее, наа
ко
ојем су раазговарали о јавним набаавкаамаа на територији градаа Паанчева.

К

анцеларија за европске интеграције је примила молбу од стране Делегације ЕУ
у Београду за помоћ приликом реализовања мисије процене стања Организације за економску сарадњу и развој (СИГМА програм) у области јавних набавки, која се одржава од 7. до 11. фебруара 2011. године. Град Панчево је једина локална
самоуправа која је добила позив од Канцеларије за европске интеграције ради размене искуства у области јавних набавки, јер је стање у поменутој области у Панчеву
препознато као пример добре праксе.
У прилог томе говори и пристуство представника града Панчева Конференцији о
планирању и финансирању јавних набавки, која је одржана 4. фебруара 2011. године
у организацији Управе за јавне набавке и Твининг пројекта ЕУ- Јачање система јавних
набавки у Србији. Учесници Конференције били су и експерти из Словеније и Данске
који су на конкретним примерима представили искуства својих и осталих земаља ЕУ.

ДОДЕЛА ПАКЕТА УДРУЖЕЊИМА РОМА

У

понедељак, 17. јануара, у згради Градске управе града
Панчева, локална самоуправа је организовала доделу
хигијенских пакета удружењима Рома са подручја града
Панчева. Овај догађај је испратио Др Новица Ђорђевић, члан
Градског већа задужен за здравство и социјалну политику.
У граду Панчеву и околини има званично 9 удружења Рома
која функционишу. Вредност подељених пакета је 320.000 динара.
Градска управа додељује хигијенске пакете у вредности од
320.000 динара, за 414 породица и вредност пакета је 700 динара. Ромске породице које имају 3-6 чланова добијају један
пакет, а они који имају 6-12 чланова домаћинства два хигијенска пакета. По селима су Месне заједнице већ поделиле пакете, а у граду је распоређено на данас и сутра да би се избегле
гужве – рекао је Новица Ђорђевић.
Међутим, потребно је много више да би Роми осетили неки
напредак. Др Новица Ђорђевић је истакао да град Панчево издваја три милиона динара годишње, али да, пре свега, треба
решити питање запошљавања Рома, што је најбоља социјална
политика и на тај начин би сами успели да реше основне егзистенцијалне проблеме.
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Пријем за ТРОЈКЕ О
Председник Скупштине града Панчева, Тигран Киш и
члан Градског већа задужен за здравство и социјалну
политику Др Новица Ђорђевић, 10. јануара, у згради
Градске управе града Панчева, већ традиционално су
организовали пријем за пет породица са тројкама, са
подручја града Панчева.

вом приликом уручена је једнократна помоћ родитељима, као и пакетићи за малишане.
- Изменама одлука о финансијској помоћи
породицама са децом, ми смо увели право
да породице које добију тројке и четворке,
добију и додатну једнократну помоћ која
приликом рођења износи око 1.000 Евра по
детету, а затим за сваку годину, до навршене седме, према садашњој ситуацији, око
60.000 динара годишње – рекао је др Новица
Ђорђевић, члан градске управе задужен заздравство и социјалну политику.
- Сваке године, после Божића, окупљамо
се овде, правимо један клуб деце, родитеља и
запослених из Градске управе, где се додељује
једнократна годишња помоћ, као и квалитетни беби-пакети. Оно што даје град, затим Република и Покрајина, брачни пар који
у Панчеву добије тројке има укупну надокнаду и помоћ у износу од 17.000 евра – рекао је
Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа задужен за здравство и социјалну политику.
Родитељи су захвални за овакву помоћ и
један од очева тројки каже да је живот са три
бебе врло занимљив, али и по мало тежак, па
им је помоћ града веома значила. Пакети су
уручени породицама Живаљевић, Јездимировић Живковић, Ђокић и Жепша-Васовић.

Електронски картон у Панчеву
Др Новица Ђорђевић, члан Градског већа задужен за здравство и социјалну политику и др Софија
Вјетров, директорка Дома здравља Панчево, представили су процес умрежавања организационих
јединица Дома здравља Панчево у понедељак, 27.12.2010. године у амбуланти у Долову.

Ч

лан Градског већа задужен за здравство и социјалну политику Др Новица Ђорђевић нагласио је да је овај
подухват најзначајнији када говоримо о области здравства у Панчеву у последњој деценији. Град Панчево је за њега издвојио 7,
7 милијарди, а Министарство
здравља Републике Србије 1,1
милијарду динара. Др Ђорђевић је, говорећи о предностима
оваквог система са становишта
руководства, истакао да ће резултат пројекта бити тај да ће
сваки контакт грађана Панчева са здравтсвеним системом
бити регистрован, а самим тим
и наплаћен преко филијале
Републичког завода за здравствено осигурање у Панчеву.
Осим тога, постојаће увид у то
колико запослени у здравтсву
заиста раде.
О погодностима електронског картона за пацијенте је
говорила Др Софија Вјетров,
директорка Дома здравља

Панчево. Она је истакла да ће електронски
картон омогућити мање гужве у амбулантама и обједињавање података о пацијентима,
што ће изабраним лекарима омогућити да
пацијентима посвете више пажње и квалитетнију услугу.

Др Ђорђевић је најавио да ће до краја 2011.
године у пројекат бит укључено 80% организационих јединица Дома здравља Панчево, а
већ у првим месецима 2012. године очекује се
да процес умрежавања организационих јединица ДЗ Панчево буде завршен.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА

“ЖЕТЕОЦИ У ВРЕМЕ ЖЕТВЕ”

П

етнаестак аутора, чланова Фото савеза
Србије, са својих 60 уметничких фотографија, приказали су људе, традицију, живот и емоције у време прошлогодишњих Жетелачких дана у Војловици.
- Наш Секретаријат и Влада Војводине, у последње две године, чине велике напоре за повратак
младих на село, како би показали да Војводина неће
остати каква јесте уколико уништимо вредности војвођанског села. Ове године ћемо имати низ
конкретних активности које треба да подстакну повратак младих људи из града у села, а овакве

изложбе су једна врста подршке том циљу - рекао
је Мирослав Васин, покрајински секретар за рад,
запошљавање и равноправност полова.
- Ово је доказ да имамо чиме да се подичимо.
Можемо да се захвалимо КУД-у Ђетван, МЗ Војловици, Фото савезу Србије и КУД-у „Тамаши Арон“,
на упорном чувању традиције, која, и у овим приликама, нама служи на част и на понос – рекла
градоначелница Весна Мартиновић приликом
отварања изложбе.
- Идеја се родила да направимо изложбу у Војловици, као што смо неколико пута направили у

У холу Градске управе, у
понедељак, 24. јануара, свечано
је отворена изложба „Жетеоци
у време жетве“. Изложбу су
организовали МЗ Војловица,
СКПД „Ђетван“, МКУД „Тамаши
Арон“ и Фото савез Србије,
а под покровитељством
Покрајинског секретаријата
за рад, запошљавање и
равноправност полова Владе
АП Војводине и градоначелнице
Града Панчева Весне
Мартиновић.
Иванову, да покажемо како изгледају фотографије, које ми, који се бавимо уметничком и излагачком фотографијом, видимо, али из неког другог угла – објаснио је Петар Василчин, инцијатор
пројекта.
Такође, били су представљени и радови на
стаклу који су финансирани по Конкурсу који
расписује градоначелница града Панчева, а који
је намењен младима, те су на штафелајима били
изложени радови два млада уметника - Елене
Јеђини и Атиле Рајков, под руководством Терезе
Оравец Вебер, као и ручни радови жена из Војловице, које су познате по свом врхунском умећу.
Изложба „Жетеоци за време жетве у Војловици“ била је отворена за заинтересоване грађане
до 31. јануара.

ПРВИ РАДНИ ДАН ВРТИЋА У КАЧАРЕВУ
У понедељак, 17. јануара 2011. године, члан Градског
већа задужен за образовање Предраг Шкаљак, посетио
је вртић у Качареву, поводом првог радног дана вртића.

Р

адови на изградњи овог вртића трајали су више година,
па ја зато овај дан још значајнији. Вртић се налази у новој згради, површине око 400 квадратних
метара, при ОШ „Жарко Зрењанин“, има три радне собе и пратеће
просторије, а може да прими око
80 малишана, од три до шест година који су подељени у три групе.
Директорка школе „Жарко
Зрењанин“ Данијела Ивановски
напомиње да су потребе много
веће и већ постоје листе чекања за

упис, па се надају да ће временом
доћи и до адекватног проширења.
- Желим да вам овај вртић што
дуже служи и да буде пун деце. Овом
инвестицијом, Качаревци улажу
у своју будућност и прави ефекти
овог објекта видеће се тек после
одређеног времена. Иако је данашњи буџет прилично мањи од ранијих, ми бринемо о најмлађима и
увек пронађемо неки начин да проширимо капацитете за потребе
предшколског образовања – рекао
је Предраг Шкаљак, члан Градског

већа задужен за образовање.
У изградњу овог објекта уложено је преко 17 милиона динара,
а средства су издвојили Месна
заједница Качарево и Фонд за капитална улагања Војводине.

Овом приликом је најављена
израда пројектне документације
за нови вртић на Стрелишту, а
планира се и изградња вртића у
насељеним местима у околини
Панчева.
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