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ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Азурно
ажурни Мића
Наставља се одлив овдашње
свеколике интелигенције с несмањеном жестином. Међу купцима једносмерне карте који се
из сурчинске ваздушне луке с
нешто багажа свакодневно отискују у непознато, поред оних
што овде нису успели да се наметну својим знањем и умећем
(или нечим трећим), све је више и оних којима у свим, па и у
најрђавијим временима уопште
није лоше ишло. Дапаче.
Међутим, један делић тог
„интелектуално-академског нуклеуса” издваја се по много чему. Поред осталог, и препознатљивим „шиш-фризом”. Познаваоци тих стилских (мега)трендова знају да је реч о Мићи,
ректору једног од првих приватних универзитета, установљеног још у доба пред само
скончање комунизма.
Овај, у свим режимима уважени грађанин, свевремени
члан СПС-а и, како сам каже,
непоправљиви левичар, након
година ширења разних видова
образовања одлучио је да дигне
сидро. Заправо, човек диже руке од свега, јер не може да подноси страховити притисак оних
што му, на правди бога, импутирају да је штанцовао лажне
дипломе, па и виђенијим политичарима.
Његова истина своди се на то
да су га медији линчовали упркос томе што је све радио по закону. Каже, баш све!? Јада се и
да је већ једну „намештену”
аферу од пре пет година једва
преживео, али текућу, како мученик признаје, тешко да ће
моћи. У каквим је проблемима
овај суви геније, говори и његова изјава да му је због тих измишљених конструкција број уписа опао за 400 одсто?! (То значи
да сада има уписаних триста
одсто испод нуле – прим. нов.)
И тако, у знак револта, „мегаректор” одлучио је да се повуче
пред ударом неправде и напусти „блиставу каријеру коју су
му уништили лажима и клеветама”, а утеху и смирај потражиће у француском Кану, месту од којег монденска елита
нешто и не зазире. Е, тамо ће,
ваљда, Мића имати све услове
да ажурно демонстрира чувено
знање, поштење и (левичарско)
уверење. И није се џаба говорило: у „Мегатренд” по диплому,
па у свет! По могућству на
Азурну обалу...
И ко зна колико ће још Мића
и њему сличних због (не)основаних притисака бити принуђено да ажурно доказује своје умеће на неком азурнијем месту...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА (САМО)ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗА ПОЧЕТНИКЕ У БИЗНИСУ 10,4 МИЛИОНА
Подржана 32 послодавца,
45 особа запослено

Павлов је поручио привредницима
да су они основни и главни носиоци
привредног развоја наше државе и
пожелео им још више храбрости,
предузимљивости и среће.

Без великих система
не би постојала ни микро,
мала и средња предузећа,
каже први човек града
Градоначелник Саша Павлов и члан
Градског већа задужен за подручје
рада, запошљавања и социјалне политике Миленкo Чучковић доделили
су 3. децембра у малој сали Градске
управе уговоре за самозапошљавање
и за отварање нових радних места,
што је представљало реализацију
двеју мера из Локалног акционог
плана запошљавања за 2019, основног инструмента спровођења активне
политике којом се утврђују приоритети, циљеви и мере за унапређење
запослености и смањење незапослености на територији града.
Присутни су били корисници субвенција из сва три овогодишња круга,
они што су већ започели бизнис, као и
нови људи којима су уручени уговори.
Ново и позитивно
Град је за почетнике у бизнису – тј.
за са мо за по шља ва ње – из дво јио
10.400.000 динара. Јавни позив је
био расписан до 30. септембра или
до утрошка средстава. У првом кругу од девет пријава субвенцију је доби ло осам осо ба и до де ље но је
3.880.000, у другом кругу „прошло”
је шесторо наших суграђанки и суграђана и утрошено је 2.900.000, а у

Свечани чин
трећем кругу је подржано девет лица уз утрошак 3.639.000 динара.
За субвенције за отварање нових
радних места у сва три круга издвојено је 24.850.000 динара, подржана су
32 послодавца и 45 особа је запослено од укупно поднетих 56 пријава. У
последњем кругу од 23 пријаве подржано је 12 послодаваца, а деветнаесторо људи је новозапослено. Градоначелник Павлов овом приликом је
рекао:
– Поздравио бих предузетнике, послодавце, власнике микро и малих
предузећа, али и људе који ће

ЈЕ ДА НА ЕСТ МЕ РА АК ЦИ О НОГ ПЛА НА
За реализацију програма и мера активне политике запошљавања, које
су предвиђене Акционим планом за
2019, планирана су средства Града
Панчева у износу од 52.591.100
динара, док је у 2018. години било
обезбеђено 32 милиона динара.
Постоји укупно једанаест мера:
стручна пракса, јавни радови за
категорију теже запошљивих лица,
студентска летња пракса, сајам запошљавања, унапређење конкурентности средњих школа путем
побољшања услова за извођење

практичне наставе, програм за подршку почетницима/почетницама у
бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), додела субвенција почетницима у бизнису –
самозапошљавање, субвенције за
отварање нових радних места, НИС
шанса.
Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи
са организацијом „Хелп” у 2019.
појављује се као мера у два облика: жене и Роми, те радна пракса
за младе.

коришћењем ових подстицајних мера почети да раде онако како су замислили у својим бизнис плановима:
надам се да ће њихово пословање дуго трајати и да ће и они сами запослити још људи. Ово је први стратешки приоритет у последњих пет година, а дефинисан је кроз Стратегију
развоја града. Основни циљеви – смањење незапослености, повећање конкуренције на тржишту рада и личних
примања – јесу испуњени. Дешава
нам се нешто ново и позитивно.
Градоначелник је објаснио да се до
циљева стиже кроз два канала: овај
поменути и кроз привлачење директних страних инвестиција.
– Без великих система не би постојали ни мали системи, а без њих ни
предузетници, као ни микро, мала и
средња предузећа. Затварање бројних предузећа покушали смо да компензујемо кроз опремање северне пословне зоне и то се показало успешним: у Панчеву данас имамо два
немачка гиганта – ZF и „Brose”. Није
једини бенефит то што ће у пословној зони да се запосли између три и
четири хиљаде људи. Велике фирме
ће отворити тржиште и локалним
микро и малим предузећима, везивање за њих значи и сигуран пласман
на циљаним тржиштима – био је јасан градоначелник.

Подстицаји за даљи рад
Илија Kосановић, представник фирме „Duko Hygienic System”, казао је
да му је Град увек излазио у сусрет,
да му то много значи и додао:
– Бавимо се услугама чишћења
објеката и фирми, а имамо и тепихсервис. Пре пет година сам добио
субвенцију од Панчева за покретање
овог посла, који сад ширимо и треба
да запослимо још људи. Град је опет
препознао мој бизнис, па сам добио
подстицај да и даље радим: помоћу
овог новца запослићу још два радника. Задовољан сам и срећан због тога
што ми посао расте.
Дипломирани нутрициониста Јелена Јаковљевић, захваљујући субвенцији за самозапошљавање, отворила је фирму Студио „Јелена”.
– Изузетно ми значи што сам ова
средства добила од Града зато што
сад могу да отворим нешто иновативно у Панчеву, а као мали предузетник нисам могла да скупим сав

Саша Павлов:
„Велике фирме
у Панчеву ће отворити
тржиште и локалним
микро и малим
предузећима.”
потребан новац. На основу крвне
слике радим индивидуалне јеловнике за све групе становништва: труднице, гојазне људе и оне који треба
да се угоје, а има и оних што су задовољни својом тежином, али желе да
се хране здравије – набраја Јелена Јаковљевић.
Програм правно-финансијског саветовања у пословању прати меру самозапошљавања и рад младих предузетника током дванаест месеци. Ове
године саветници су долазили из
фирме „Конект 1997”.
С. Трајковић

ОБАВЉЕНА СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Путари обећали: биће спремни за снег и лед
Зимско одржавање почело
је 15. новембра и траје
до 31. марта
За наредних петнаест
дана метеоролози нису
предвидели снег
Град Панчево поверио је овогодишње
зимско одржавање улица и општин-

Мирослава и Пера Пупић,
шест деценија у браку.
Честитамо
Снимио: Милан Шупица

ских путева на територији Панчева
београдској фирми „Декоформ”, која
је била задужена за тај посао и прошле године.
Зимско одржавање путева почело
је 15. новембра, а трајаће до 31. марта. Вредност тог посла, за који је
Градска управа Панчева расписала
јавну набавку (једина фирма која се
јавила био је „Декоформ”), износи
42,5 милиона динара с ПДВ-ом.
У среду, 4. децембра, у бази „Декоформа” на Новосељанском путу одржана је смотра опреме, механизације
и возила намењених за одржавање општинских путева и улица у Панчеву.
Славе Бојаџиевски, в. д. директора
„Урбанизма”, изјавио је да је након
смотре механизације коју је „Декоформ” обезбедио и довезао у Панчево утврђено да је све у реду и да има
разлога за оптимизам.
– Сва механизација је стигла и
спремна је, а што се тиче програма и
плана за одржавање путева, њиме су
саобраћајнице подељене у три категорије. У прву спадају најоптерећенији
путеви на територији града, као и улице кроз које пролазе аутобуси АТП-а.
Другу категорију чине улице и путеви
који се чисте тек када се заврше приоритети, а трећа долази на ред после
прве две – истакао је Бојаџиевски.
Он је додао да на основу временске
прогнозе може да се закључи да у наредних петнаестак дана неће бити
снега, али да ће без обзира на то возила и механизација за чишћење снега и леда бити спремни за тај посао.
Према његовим речима, већ се
зна где су критичне тачке и места

Спремни камиони „Декоформа”
на којима се очекују највећи проблеми у случају да зима покаже своје право лице. То су, како је рекао,
пу те ви пре ма До ло ву, Ка ча ре ву,
Омољици и Банатском Брестовцу,
као и пут ка Банатском Новом Селу,
који није у надлежности Панчева.
Бојаџиевски је рекао да је добро познато да се сваке зиме када има снега на тим правцима стварају сметови, јер су у питању отворени и брисани простори.
Он је објаснио да наш град није задужен ни за чишћење Новосељанског, Баваништанског и Јабучког
пута, као ни пута на релацији Панчево–Београд. Зимско одржавање тих
праваца, према његовим речима, и

ове године биће у надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије”.
– Ми ћемо бити фокусирани на то
да путеви и улице првенствено буду
проходни, па тек онда чисти. Зато
молим наше суграђане и апелујем на
њих да буду стрпљиви и да имају разумевања уколико неки путеви не буду били у потпуности чисти, или не
буде беспрекорно очишћена улица у
којој станују. То ће значити да је
утврђено да је неко друго место приоритет и да је ту потребно појачано
ангажовање радника и механизације.
Када тај проблем буде решен, сигурно ће доћи на ред и остали – додао је
Бојаџиевски.
М. Глигорић
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ФИНАЛЕ О НАЗИВИМА УЛИЦА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

И ПЛЕМИЋИ И ПАОРИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Само једној улици
промењено име
Зашто је Вук
Гргуревић добио
два сокака
Писао је већ „Панчевац” о градској Комисији за давање имена улицама и трговима, која је
урадила велики посао. Ипак,
остало је неколико недоумица
у вези с прошлонедељним прихватањем предлога да деведесет досад безимених улица сада имају име и презиме.
Пробали смо да их разрешимо с већником задуженим за
културу и председником Комисије Немањом Ротаром.

Грађане ништа не кошта
– Састајали смо се неколико
пута, а грађани могу да предлажу нове називе преко својих месних заједница. Сада је
оволико улица добило имена
јер је то потекло од Владе Србије. Она је у мају 2018. године при сту пи ла ажу ри ра њу
адресног регистра на територији целе земље. Предочено
нам је колико безимених улица има у нашем граду и где се
тачно налазе – ради се о ободним со ка ци ма гра да. На ша
комисија је предложила да се
именују по редним бројевима, али се с тим нису сложиле више инстанце власти. Зато, водили смо се критеријумом да их назовемо по знаме ни тим Пан чев ци ма с

Немања Ротар
неспорним биографијама или
по онима што су у нашем граду живели; људима из света науке, културе и уметности, по
онима који немају политички
и идеолошки контекст, па неће бити спорни поколењима
која долазе – објашњава Ротар.
Друга идеја коју су испоштовали чланови Комисије била је
да то буду појмови и мотиви
везани за Банат: стари фијакер,
окићени пенџер, ветрењаче...
– Необичним називима хтели смо да учинимо наш град
посебним. Правило је да не сме
да постоји исти назив за две
улице у Панчеву или у неком
насељеном месту. Али могуће
је да се име улице понавља у
граду и на селу, као што је код
нас случај с улицама Добрих
суседа и Мирисних дуња – разрешио је једну од дилема председник Комисије.

Он подвлачи да је најважније то што грађани могу да буду
мирни: сва лична документа
важиће до њиховог истека, без
обзира на то што се улице другачије зову.

Нема грешке
Било је примедаба да су неки
знаменити покојни Панчевци
ипак прескочени: најчешће су
помињани глумац Небојша Глоговац и песник Саша Божовић.
Ротар каже:
– И даље постоји идеја да
једна школа понесе име Саше
Божовића. Наравно, то не значи да дечји песник не може да
има и своју улицу, размотрићемо то. Када се ради о Небојши Глоговцу, сада је мало непримерено дати назив некој
улици по њему, а није, још увек,
прошао предлог да Културни
центар Панчева добије његово

име и презиме. Лично сматрам
да ће се то сигурно догодити,
само ће све још мало сачекати.
„Панчевац” је претпрошле
недеље објавио и да је Комиси ја по јед ној ис тој осо би
назвала две улице; једна од
њих сада се зове по Змају Огњеном Вуку, а друга по Вуку
Гргуревићу.
– У принципу, ништа нисмо
погрешили, то је потпуно другачији назив по истој особи.
Али једно је његов историјски
псеудоним, пошто је он био
члан витешког реда змаја као
и многи други племићи на тлу
Аустроугарске, а друго му је
право име. То је сасвим легитимно, јер нису идентични називи – објашњава председник
Комисије.
Говорило се и о томе да је
Удруга банатских Хрвата протестовала јер су неки припадници тог народа „изгубили” своје улице. Ротар прича:
– Разговарао сам са члановима Удруге, мислим да су прихватили моју аргументацију.
Идеја је била да променимо
нешто што је југословенско наслеђе: о Штросмајеру и Матији Гупцу млади више неће учити у школама на часовима историје. И, Улица Милоша Црњанског треба да води до Гимназије, у којој је радио. Много
је сврсисходније да не нарушимо културу сећања на неке
знамените Хрвате који су овде
живели и заслужни су за добробит ове заједнице.
С. Трајковић

У СУСРЕТ ПРАЗНИКУ

Пријаве за „Новогодишњи базар” до 10. децембра
Град Панчево организоваће девети „Новогодишњи базар” од
20. до 22. децембра, на платоу
испред Градске управе. Планирано је да се на овој манифестацији представи велики број
локалних произвођача како би
наши суграђани на једном месту могли да набаве оно што им
је потребно за организацију новогодишње прославе, да купе
поклоне, али и да уживају у пратећим забавним програмима.
У току је конкурс за излагаче-про дав це на бес плат ним
штандовима, који ће бити распоређени унутар шатора са амбијенталним светлом и грејним телима. Право учешћа на
базару имају правна и физичка лица с територије града Пан-

ПО РЕДУ ВОЖЊЕ

„Бели” штрајк у АТП-у
Интернет портали пренели
су изјаву Милана Марковића, председника Самосталног синдиката у АТП-у, да
су рад ни ци у га ра жи тог
предузећа од уторка у „белом” штрајку због неиспуњених обећања о повећању
зарада.
Он је изјавио да су механичари престали да поправљају аутобусе, па је угрожено редовно одржавање линија, наводећи пример осморице возача који су у среду
дошли у смену па нису имали возила.
Као разлог за овакав протест Марковић је навео чињеницу да су на почетку овог
месеца возачи добили и трећу траншу од по 10.000 динара помоћи, а да нико од
осталих радника АТП-а није добио ни динара.
Током разговора вођених у
процесу гашења АТП-а и давања концесије приватницима Град је обећао солидарну
помоћ свим запосленима у
овом предузећу.
Р. П.

чева која сама производе и израђују своје производе.
Кандидати уз комплетно попуњен формулар, који се може
преузети са сајта Градске управе www.pancevo.rs, треба да приложе и: доказ о пребивалишту
за физичка лица односно седишту за правна лица (копију личне карте за физичка лица или
ре ше ње о ре ги стра ци ји код
Управе за трезор, Министарства или АПР-а за правна лица); најмање три фотографије
различитих производа које планирају да изложе на овој манифестацији; фотокопију санитарне књижице и потврду о прегледу меса односно месних прерађевина (уколико излажу прехрамбене производе).

ПД „СОКО”

Дан планина

Четврту годину заредом Планинарско-еколошки клуб „Соко” обележиће Међународни
дан планина.
Најпре ће у суботу, 7. децембра, бити организована једнодневна пешачка тура на Авалу. Полази се у 9 сати, од Дома
омладине, а акција је намењена свим узрастима.
Програм ће бити настављен
у понедељак, 9. децембра, у
Дворани „Аполо”, предавањима
и пројекцијом кратког филма
о пројекту „Упознај своју природу”. Почетак је у 19 сати, а
улаз је слободан.
Ј. Ф.

Попуњене формуларе с прилозима треба, најкасније до
уторка, 10. децембра, послати
на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за
привреду и економски развој,
Панчево, Трг краља Петра I 2–
4 с назнаком „за Новогодишњи
базар” или предати на шалтеру број 2 Градског услужног
центра Градске управе града
Панчева. Број места је ограничен, а предност ће имати кандидати који испуне критеријуме конкурса.
Контакт-особа за више информација је Гордана Ћирић,
координатор Тима за реализацију „Новогодишњег базара”, телефон 013/308-961.
Д. Кожан

ГРАД ПАНЧЕВО

Крај акције
Град Панчево је за 2019.
предвидео средства за суфинан си ра ње у ви си ни од
5.500.000 динара, као подстицај за коришћење гаса за
грејање домаћинстава ради
смањења загађујућих материја које се емитују у ваздух
и побољшања квалитета ваздуха на територији града
Панчева.
Били су позвани грађани
ме сних за јед ни ца Гор њи
град, Стре ли ште, Ста ри
Тамиш, Војловица, Топола,
дела Мисе и дела територије МЗ Центар који су заинтересовани за прикључење на гасну мрежу и потрошњу гаса као енергента да
под не су при ја ву Се кре та ријату за заштиту животне
средине.
Обрађено је 97 поднетих
захтева, чиме су утрошена
сва средства намењенa за ову
сврху и чиме је завршено рефундирање средстава заинтересованим грађанима од
стра не Гра да Пан че ва за
2019. годину.
Р. П.

НАРОДНИ МУЗЕЈ

Певају „Слависти”
У Свечаној сали Народног музеја у недељу, 8. децембра, од
19 сати, наступиће „Хор слависта”, који је основан 2007.
године на Филолошком факултету, на катедри за славистику, на иницијативу лектора из
Мо скве проф. Алек сан дре
Матрусове.
Студентима славистике с временом су се, као љубитељи музике словенских народа, придружили и студенти с других
факултета. Данас су то професори страних језика, асистенти на факултетима, преводиоци, и даље активни чланови
удружења „Хор слависта”.
Овај музички састав негује
културу и традицију, првенствено своје, али и других словенских земаља, па поред српских народних песама, изводи
и песме на руском, украјинском, белоруском, бугарском,
чешком и словачком језику.
У Панчеву ће певати руске и
српске народне и љубавне песме, инспирисане народним
обичајима и познате козачке
композиције.
М. М.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
Панчеваца и Панчевки већ
и становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Кишу су замјерали ту тзв. стварносну прозу. Тврдили
су да описује ту стварност као ружну, али шта год да
су му замјерали, радило се заправо о томе да су они
били кивни на њега што је он био ученији од таквих
типичних представника тих београдских кружока, па
онда када су његове књиге почеле да буду превођене у
иностранству, а њихове нису, оптуживали су га за „јеврејске везе”. Када се појавила „Гробница” и с обзиром на то да је тако добро била написана, они су је у
ствари нападали по политичкој линији. За „Гробницу” је Јосиф Бродски рекао да је „њен једини срећан
крај у томе што је објављена”, називајући је „књигом
без наде”. Поводом „Гробнице” и Крлежа је желио да
упозна Киша и на том састанку у Загребу рекао је Кишу: „Вама талент нису опростили…” Била је то жута
завист београдске књижевне чаршије према Кишу и
сви ти корифеји шовинизма, који су се бусали у прса
да су некакви „дисиденти”, нису дан провели у затвору. Сви су подобивали станове и мјеста у Академији и
на крају су растурили моју дивну земљу коју нико не
може да ми одузме – Југославију.
(Писац и драматург Божо Копривица, „Новости”,
27. новембар)
* * *
Овде имамо једну причу из домена популизма и пропаганде у којој је најважније силовито имати илузију
о великим усрећитељима и срећном времену и опасним реметилачким факторима опозиције која је згажена као бубашваба. Овде је морал згажен, непостојећа категорија, а политичар без мржње је готово неупотребљив. Ове политичке страсти у нас су чиста патологија. Симулацијом, манипулацијом, лажима и
преварама ствара се привид истине, не како јесте, него како пропаганда хоће да изгледа у очима оних који
се лове. То је лов на људске душе. Најважније, мржња
јако помаже у том лову. Јер тамо где се намеће мржња и где се прихвата њена логика, ту памет и логика
не помажу. Ту алтруизма и емпатије за другога нема,
нема моралне интелигенције.
(Социолог Ратко Божовић „Данас”, 29. новембар)
* * *
Незнање је ново знање. Бахатост може да замени сваку прочитану књигу. Хумор јесте најјаче политичко
оружје које је свет смислио. За хумор је потребна интелигенција, а не послушност.
(Професор ФДУ Небојша Ромчевић, Н1, 1. децембар)
* * *

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У РАЉАМА НОВИХ ПРОПИСА

СВЕ ТЕЖЕ ДО БОЛОВАЊА
Одсуства најчешћа
због тумора,
повреда и тровања
Прописи предвиђају
отказ за лажирање
здравственог стања
Све је мање запослених који
одлазе на боловање дуже од
месец дана, пишу београдски
медији према изворима агенције „Танјуг”. Ригорозне контроле, страх од губитка посла,
али и мања плата, довели су
до тога да само озбиљно болесни изостају с посла у дужем
периоду.
Подаци Републичког фонда
за здравствено осигурање, који
исплаћује накнаде уколико је
запослени на боловању дужем
од 30 дана, кажу да је у првих
девет месеци ове године 165.000
осигураника дуго одсуствовало с посла због здравствених
тегоба, што је за четири одсто
мање него прошле године и
шест одсто мање него 2017. У
просеку они су шеснаест дана
били на боловању дужем од месец дана.

Измене Закона о раду
Осигураници су на боловање
најчешће ишли због тумора,
болести мишићно-коштаног система и везивног ткива, повреда, тровања и последице деловања спољних фактора, болести система крвотока, душевних поремећаја и поремећаја
понашања.
Не постоји прецизан податак о томе колико запослени
користе боловање краће од месец дана, за шта трошкове сносе послодавци: они тврде да у
сезони летњих, пољопривредних радова имају озбиљан проблем да организују посао, јер

истовремено више запослених
отвара боловање на десет до
петнаест дана.
Због тога је Привредна комора Србије (ПКС), још прошле године, Министарству за
рад предложила измену Закона о раду тако да се послодавцу омогући да, када је више
од де сет од сто рад ни ка на

боловању, затражи извештај
од над ле жне здрав стве не
установе да се утврди да ли
је његов запослени основано ко ри стио бо ло ва ње. У
случају да се утврди да је
било злоупотреба, запослени може добити отказ. Такође, они су затражили и
да се предвиде казне за лекаре који су запосленима
неосновано отворили боловање. У предлогу допуне Закона
о раду ПКС стоји: „Уколико
се утврди да је лекар издавао
потврде о привременој спречености за рад које нису биле
основане, покренуће се поступак пред Министарством здравља ра ди из ри ца ња ди сци плинске мере против надлежног лекара”.
Иницијатива је предата Министарству за рад, из ког је

стигао одговор да ће се ПКС
укључити у Радну групу за измену Закона о раду који се планира 2021. године ради усклађивања с директивама ЕУ.

да предложене измене нису новина и да већ сада у Закону о
раду постоји одредба по којој
послодавац има могућност и
право да раскине уговор о раду са запосленим за кога се
утврди да је био на лажном боловању. Према њеним речима,
коришћење боловања је у драстичном паду, смањено је за
58 одсто у односу на период
пре три године, управо због ригорозног Закона о раду.

Она каже и да је тешко доказати лажно боловање, јер постоје оправдани разлози за одсуство с посла, за које постоје
сумње у пракси.
– Радник може због депресије да оде на боловање или
због мобинга на послу. Доказати да је лекар издао лажно
боловање за депресивно стање
запосленог јако је тешко – подвукла је Ранка Савић, а пренео
„Танјуг”.
На захтев послодавца или
матичне филијале РФЗО, лекарске комисије могу да обављају контролу боловања помоћу поновних прегледа или
вештачења. Представници Фонда објашњавају да је „у поступку контроле утврђено да су боловања медицински оправдана, од но сно да је од су ство
оправдано медицинском документацијом”, и додају:
– Било је одређених неправилности које се тичу упућивања на лекар ску ко ми си ју.
Наиме у појединачним случајевима је
утврђено да изабрани лекар није благо вре ме но упу тио
осигураника на лекарску комисију.
Објашњавају да
се упућивање осигураника-пацијената на лекарску комисију врши у роковима прописаним чланом 75. Закона о
здравственом осигурању. Од 11.
априла ове године на снази је
нови Закон о здравственом осигурању, према ком изабрани
лекар сада може да отвори боловање до шездесет дана, а након тога лекарска комисија, која оцену доноси на основу медицинске документације, а по
потреби и на основу непосредног прегледа осигураника.

и допунама Програма пословања ЈКП-а „Младост” и ЈКП-а
„Зеленило” за 2019. Другачије
ће изгледати документи овог
типа јавних предузећа у Качареву и Банатском Новом Селу.
Престаће мандати вршилаца дужности директора јавних

комуналних предузећа у Јабуци, Ба нат ском Бре стов цу и
Омољици, па ће бити именовани директори, а Управни и
Надзорни одбор Дома културе
„29. новембар” у Старчеву неће више имати исте персоналне саставе.

Депресија и мобинг
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), каже

У ПЕТАК СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Нови директори
* * *
Да је Југославија заиста била „тамница народа”, онда
би – кад су се ослободили од исте те Југославије – ти
народи „процветали” у нешто боље, развили се у слободне и слободарске народе, а не у народе испуњене
мржњом и нетрпљивошћу једних према другима, и
сигурно не би на овако бесраман начин искоришћавали и исцрпљивали сами себе. Слободна нација је народ испуњен љубављу, миром, срећом, правдом и толеранцијом. СФРЈ је имала отворене границе, проток
капитала, идеја и људи, гласно је осуђивала колонијализам и неоколонијализам, расизам, апартхејд… Због
тих својих ставова била је веома цењена земља на глобалном нивоу. У архитектонском и општем естетском
смислу, држава је систематски развијала модернизам
и поп-арт, а сви смо слушали музику и гледали филмове који су приказивани и на Западу. Читали смо и
„Капитал” и Библију, проучавали самоуправљање с
темељима марксизма, али и „Винетуа”, „Загора”, „Дијаболика”, а о цинизму реалног капитализма највише
смо научили из „Алана Форда”. Ништа од овог огромног потенцијала политичко руководство у земљи након смрти маршала Тита и његове леве руке, Кардеља, није знало позитивно искористити и претворити у
нешто (још) боље и квалитетније. Сви су се бавили само тиме како „убити оца” и заузети његово место, или
барем како што бруталније и баналније раскомадати
леш. Економија, братство и јединство и све остало
кренуло је низбрдо – политичари и економисти нису
имали никакву визију како се одбранити од агресивне
експанзије реалног капитализма – јер, наравно, политичари нису читали „Алана Форда”. Улице су данас
осветљене и улепшане, мрак је нестао, али светла на
крају тунела више нема.
(Словеначка група „Лајбах”, „Данас”,1. децембар)
* * *
То је једна иронична порука коју они нису схватили,
они не знају шта је иронија, очигледно. Мислим да је
то недостатак општег образовања. Невероватно је да
ти људи који имају толико диплома не разумеју шта
је иронија. Иронија је оно када ви гледате један цртеж
или једну поруку: увек је супротно од онога што буквално видите.
(Карикатуриста Предраг Кораксић Коракс, Н1, 1.
децембар)

Градски стадион
дужиће ЈКП „Младост”
Као што је уобичајено крајем
сваке године, одборници Скупштине града састају се чешће
него иначе. Тако је председник овог тела Тигран Киш сазвао 37. седницу за петак, 6.
децембар, у 10 сати. Најављена је засад двадесет једна тачка дневног реда, али он још
није закључен, јер се очекује
да ће неке теме бити додате
пре саме седнице, на којој се,
према најавама, неће појавити
представници опозиције.
Најважнија тачка биће Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града
Панчева за 2019. годину, а представиће га заменик градона-

челника Предраг Живковић. С
ребалансом увек иде и измена
Одлуке о задуживању Панчева
за финансирање капиталних
инвестиционих расхода. Биће
промењена и Одлука о максималном броју запослених на
неодређено време у систему
локалне самоуправе.
Убудуће ће градски стадион
у Панчеву дужити ЈКП „Младост”, биће отворен јавни конкурс за именовање директора,
као и донет закључак о достављању Информације о степену
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период од 1. јануара до
30. септембра ове године. Говориће се о расподели добити
ЈКП-а „Грејање”, те о изменама

САРАДЊА НА ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА
Дом стекле породице
Антић и Ђурић
Уговори о откупу сеоског домаћинства за избегла лица на
територији града Панчева свечано су, 28. новембра, потписани у Градској управи у прису ству Ми лен ка Чуч ко ви ћа,
члана Градског већа задуженог
за рад, запошљавање и социјал на пи та ња. По мо ћу овог
гранта дом су стекле породице
Антић и Ђурић.
На основу уговора о сарадњи на помоћи избеглицама кроз
доделу гранта за куповину куће са окућницом, Комесаријат
за избеглице Републике Србије уплатио је уговорену суму за
две куће Граду Панчеву, који
учествује својим средствима у

Купљене две сеоске куће
– До сада је Град у сарадњи с
донаторима доделио 35 кућа са
окућницом. У наредном периоду очекујемо потписивање уговора за најмање још петнаест
кућа за избеглице и четири куће за интерно расељена лица –
најавио је Миленко Чучковић.
Панчево сваке године учествује у разним пројектима помоћи избеглим и расељеним
лицима. То подразумева нове
станове, грађевински материјал, доходовне активности, једнократну помоћ...
износу од 10 одсто. Укупно
опредељена средства износе
2.520.000 динара. Поред куће,
сваки корисник добија и мали
грант у износу од 200.000 динара. Укупна сума по једној

кући је 1.400.000 динара. Средства су неповратна, а обавеза
корисника је да у наредних пет
година наменски користи добијену кућу, грађевински и други материјал.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Град Панчево је један од ретких градова у Србији
који су препознали значај услуга социјалне
заштите и претходних година улагали у њихово
успостављање и развој.

ДРУШТВО

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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Александра Јанић из удружења „На пола пута”

ПОВОДОМ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У РАФИНЕРИЈИ

ОНИ НИСУ ОСТАВЉЕНИ ПО СТРАНИ

Нове саднице

Према званичним подацима Светске
здравствене организације, 10% опште
популације има неки вид инвалидитета. Када је реч о граду Панчеву,
удео особа са инвалидитетом у укупном броју становника је 6,55%, односно 8.088 становника. Узроци њиховог инвалидитета су: проблеми с видом, слухом, ходом или пењањем уз
степенице, проблеми с памћењем или
концентрацијом, проблеми са самосталношћу или с комуникацијом.
Светски дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, прилика је да се
сви подсетимо потешкоћа с којима
се сусреће ова категорија људи, да
размислимо како можемо да им помогнемо, али и да у фокус ставимо
оне наше суграђане који су за своју
животну мисију одабрали управо пружање подршке особама које имају неки облик инвалидитета.
У тој области већ годинама се по
посебном елану и изузетним постигнућима издваја тим удружења „На пола пута”. То удружење тренутно окупља 64 корисника, узраста од четири
до педесет година, са интелектуалним
тешкоћама, аутизмом, Дауновим синдромом и комбинованим сметњама.
Према речима Александре Јанић,
ру ко во ди о ца услу га со ци јал не за штите у удружењу „На пола пута”,
особе са инвалидитетом представљају једну од најрањивијих група становништва, при чему су појединци
са интелектуалним тешкоћама посебно маргинализовани.
– Кључни проблеми с којима се суочавају особе са инвалидитетом јесу:
предрасуде и неразумевање уже и шире околине, архитектонске баријере,
недоступност или неприлагођеност
садржаја и информација, непоштовање и непознавање права која ове особе имају, непостојање адекватне подршке и услуга у локалној заједници,
недоступност тих услуга и неконтинуираност у њиховом пружању. Набројани проблеми нису везани само

СВЕ ЧА НОСТ У
ГРАД СКОЈ УПРА ВИ
Светски дан особа са инвалидитетом, понедељак, 3. децембар, био
је повод да се сва панчевачка
удружења која пружају подршку
овим категоријама људи окупе на
свечаности која је тим поводом
уприличена у Градској управи.
Присутнима се обратио ресорни већник Миленко Чучковић, који је обећао да ће Град и убудуће
на различите начине пружати помоћ особама са инвалидитетом.
Своје активности су у оквиру ове
свечаности представили чланови
Међуопштинске организације слепих и слабовидих из Панчева.

НАЈБОЉЕ ИЗ СРБИЈЕ

Купци верују НИС-у

Заменик амбасадора Аустралије био је одушевљен рукотворинама

ГО СТИ ИЗ АМ БА СА ДЕ АУ СТРА ЛИ ЈЕ
У понедељак, 2. децембра, у гостима удружењу „На пола пута” били су
представници Амбасаде Аустралије: Liang (Leo) Zeng, заменик амбасадора, и Ана Реџић, референт за политичка питања. Они су желели да се
лично упознају с резултатима пројекта „Укључи ме – не остављај ме по
страни”, који је аустралијска амбасада финансијски подржала.
Пројекат траје већ годину дана и завршава се у четвртак, 12. децембра, а њиме су предвиђене радноокупационе активности и различите активности с циљем унапређења квалитета живота особа са интелектуалним
тешкоћама.
– Кроз пројекат су, поред свакодневних активности у нашем радном
центру, реализоване и бројне друге активности, попут посета музејима,
позориштима, манифестацијама, вечерњих излазака у локалне угоститељске објекте и слично. Наши корисници су имали прилику да свакодневно уз подршку асистента квалитетно проведу слободно време
развијајући радне навике и различите вештине и припремајући се, између осталог, и за своје представљање на отвореном тржишту рада – рекла је Катарина Тадић, координаторка услуге становање уз подршку у
удружењу „На пола пута”.
Гости из Амбасаде Аустралије провели су неколико сати у пријатном
дружењу и разговору с корисницима овог удружења и нису крили своје
одушевљење њиховим активностима. Заменик амбасадора Liang (Leo)
Zeng био је толико опчињен рукотворинама које су поводом предстојећих
празника израдили корисници Удружења да је обећао да ће са својом
породицом посетити „Новогодишњи базар” како би заједно одабрали и
купили украсе, честитке и остале радове ових сјајних уметника.
за наш град, већ генерално они прате
све особе са инвалидитетом у Србији.
Град Панчево је један од ретких градова у нашој држави који су препознали значај услуга социјалне заштите у локалној заједници и претходних година улагали у њихово успостављање и развој – истакла је Александра Јанић.
Oна je као пример навела услугу
становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама, која се, поред Панчева, пружа у још свега неколико градова у Србији.

Подршка породици
Страну припремиo

Зоран
Станижан

У Рафинерији нафте Панчево спроведена је акција садње дрвећа на
локацији између лабораторије и ресторана Рафинерије. У акцији је учествовао менаџмент Блока „Прерада”,
који је посадио три саднице Панчићеве оморике, три саднице нане и
један калемљен патуљасти бор.
Садња дрвећа у Рафинерији проистекла је из волонтерске акције
коју су радници НИС-а реализовали у Ботаничкој башти у Београду.

Када је реч о проблемима с којима се
суочавају чланови породица особа са
инвалидитетом, Александра Јанић је
навела да је током тринаестогодишњег ра да Удру же ња уо че на не довољна и неадекватна системска

подршка деци са сметњама у развоју
и њиховим породицама.
– Због одсуства системске интензивне подршке у најранијем добу, то
јест ра не ин тер вен ци је, ко ја да је
најбоље резултате у подизању опште
функционалности и компетенција деце, велики број родитеља је принуђен да самостално проналази неопходну подршку. То додатно финансијски исцрпљује породице, у којима је често један родитељ незапослен, отежава целокупну организацију породичног живота и нарушава
њену динамику, нарочито ако је то
породица с више деце. Стога долази
до стреса, континуиране исцрпљености и незадовољства родитеља, који
и сами имају потребу за стручном
подршком ради савладавања свакодневних животних препрека које живот с дететом са сметњама у развоју

носи са собом. Наше удружење је
препознало потребу за оваквом подршком те је обезбеђује родитељима
кроз: индивидуалне разговоре, родитељски клуб и кућне посете. За децу
са сметњама организовани су третма ни у сен зор ној со би, трет ма ни
реедукације психомоторике и третмани неурофидбек апаратом – навела је наша саговорница.

Лиценциране услуге
У удружењу „На пола пута” највеће
интересовање корисника усмерено је
на активности које се спроводе у Радном центру, а велики број деце најмлађег узраста пријављује се за Сервис за рану интервенцију.
– Наше удружење је лиценцирани
пружалац услуга становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама у три кућне заједнице и за
помоћ у кући за децу, младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама у
Панчеву и Житишту, као и за подршку која се реализује кроз Сервис за
рану интервенцију намењен најмлађој популацији, од две до петнаест година, и Радни центар за младе и одрасле особе са интелектуалним тешкоћама. Такође, организујемо активности попут музичких и спортских
радионица, посете културним манифестацијама, изласке у град, излете и
слично. Свака од ових услуга или активности има велики значај за социјалну инклузију наших корисника.
О томе шта ми као друштво и као
појединци можемо учинити ради што
боље интеграције особа са интелектуалним тешкоћама у друштвене токове, Александра Јанић каже следеће:
– Неопходно је да прво свако од
нас преиспита своје ставове према
особама са интелектуалним тешкоћама и да омогући себи да оствари
интеракцију са овом популацијом: да
упозна њихове жеље, потребе и могућности. Тада као друштво можемо
на прави начин да приступимо процесу укључивања ових особа у живот
заједнице и обезбеђивања њиховог бољег положаја у друштву.
Драгана Кожан

Компанија НИС je поново сврстана међу водеће домаће корпоративне брендове у акцији „Најбоље
из Србије 2019”, коју је организовала Привредна комора Србије у
сарадњи с Министарством трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије. НИС трећу годину заредом освајa признање у
категорији „производна добра и
пословне услуге”, што потврђује
да потрошачи и стручна јавност
верују НИС-у, компанији која је
посвећена непрестаном унапређењу квалитета својих производа и
услуга.
У име НИС-а признање је добио
Вадим Смирнов, заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним органима
и корпоративне комуникације. За
компанију је од посебне важности
чињеница да је у акцији „Најбоље
из Србије” пресудан глас потрошача који су током процеса избора
имали могућност и да директно
гласају за омиљене брендове.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординацију модерне стоматологије
„Никодент медик” и поклоните себи здрав
и леп осмех. У
овом савременом центру за
хитну и рестауративну стоматологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.
Надокнадите зубе имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим ценама у региону. Исправите своје
зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно представљених у свету, а сада и код нас
у „Никоденту”. Решите се безубости за само неколико дана, колико је сада потребно за израду
протеза или мостова. Улепшајте
своје лице филерима познате
француске лабораторије.
Нека ваш савршен осмех заиста буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056.
Д. К.

НАЈВЕЋА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА У ВОЈВОДИНИ

ЗИДАЊЕ НОВЕ ЦРКВЕ

Десет хиљада нових садница

Владика освештао темеље

Декларација мења
еколошку свест
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић и покрајински секретар за
урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић у понедељак, 2.
децембра, засадили су нове саднице
липе у парку код зграде Скупштине
Војводине, чиме је званично почела
„Зелена недеља” у АП Војводини. Ова
еколошка кампања, која траје од 2.
до 6. децембра, организована је на
основу Декларације о заштити животне средине, коју је, на предлог Покрајинске владе, усвојила Скупштина Војводине. У оквиру ње, на зеленим површинама око јавних установа у целој покрајини биће посађено
10.000 нових садница тополе, брезе,
црног бора, храста и каталпе.

– Ово је почетак акције за озелењавање Војводине у којој ће учествовати локалне самоуправе и више од тридесет јавних установа у АП Војводини. Циљ нам је да питања из области
заштите животне средине ставимо у
први план. Желимо да подигнемо
свест о овој области, која је дуго била
на маргинама друштвеног живота, али
и да удвостручимо површине под шумама у АП Војводини – рекао је поводом почетка еколошке акције председник Мировић.
Према његовим речима, Декларација о заштити животне средине обавезује све Војвођане да се широм наше покрајине повећа површина под
шумама и озелени што већи простор,
да се за јавни превоз користе возила
на струју и гас и да се забрани употреба пластичних кеса.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић том приликом је казао
да је ово до сада највећа акција ове
врсте у АП Војводини. Он је захвалио
јавним предузећима „Србијашуме” и
„Војводинашуме”, која су донирала
саднице. Акције озелењавања организују се у Новом Саду, Бачком Петровцу, Зрењанину, Мачванској Митровици, Врбасу и Руми, у установама
којима је оснивач АП Војводина – социјалним и здравственим установама, основним и средњим школама и
предшколским установама.
Влада Војводине обзнанила је да се
раде пројекти за изградњу постројења
за пијаћу воду и за пречишћавање отпадних вода на територији АП Војводине. У ту сврху из војвођанског буџета издвојено око 1,5 милиона евра.

Нова парохија у Старчеву
Епископ Никанор у пратњи више свештеника осветио је темеље нове цркве у Старчеву у суботу, 30. новембра. Старчево сада има православну
цркву посвећену Светом Пантелејмону и католичку Цркву Светог Маурицијуса. Нови храм намењен је потребама парохије која ће обухватити Радничко насеље и Горњи крај, и биће
посвећен Огњеној Марији.
– Ово ће бити четрдесети храм у
Банату који је подигнут у последњих
петнаест година. Од идеје за његову
градњу до ових темеља прошло је само пола године. Драган Добросављевић из Вршца је стручан, искусан архитекта, који је врло лак за сарадњу.
Молимо се да Света великомученица
Марина буде увек чуварка овога места

и људи који овде живе – рекао је владика Никанор, старешина Епархије
банатске.
Очекује се да ће црква бити готова
за две-три године.
– Неколико дана пре овог обреда
постављен је крст. Очекујемо да ће
грађевински радови почети за неколико дана како би се темељ завршио
до краја године. Почетком нове године почело би зидање. Како прилив
средстава буде напредовао, тако ће
тећи и изградња. Засад се нисмо обраћали држави за помоћ, али очекујемо
да ће је бити, а овај плац је финансирала епархија – рекао је за „Панчевац” протојереј Зоран Малетић.
Иначе, реституцијом је до 2018. године Српској православној цркви враћено 90 одсто имовине.
Ј. Катана
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ЗДРАВЉЕ
КАКО СЕ ИЗБОРИТИ С НЕСАНИЦОМ

Х И Т НА ПО МО Ћ

Како избећи главобољу

Пише:
др Мирослав Тепшић
Временске прилике с вишедневном кошавом и честим
променама температуре ваздуха допринеле су великом броју пацијената с хипертензијом
и акутним симптомима хроничне респираторне болести.
Ради се о пацијентима који се
најчешће јављају лекару када
уобичајена терапија не даје резултате. Једна друга категорија пацијената, ништа малобројнија, обично покушава у кућним условима да ублажи све
могуће факторе околине који
доприносе интензивној и упорној главобољи.
Мало је оних са искуством
главобоље који нису бар једном у животу посегли за неким аналгетиком у нади да
ће дуготрајан и подмукао бол
престати. Разочарање обично
дође с констатацијом да ефикасност одређеног лека с временом слаби или престаје. И
тако све укруг у потрази за
неким новим „чаробним штапићем”. Можда би, ипак, решење за овај проблем требало потражити ван делокруга
медицине или уобичајене фармакотерапије. Чини се да исувише ретко говоримо о неким
факторима који доприносе
главобољи, а који могу прилично лако да се коригују.
Можда нисте знали да одговарајући унос воде може
спречити главобољу, јер недовољна хидрираност орга-

низма мења равнотежу електролита и воде у ћелијама. У
вези с тим балансом запажено је и терапијско дејство магнезијума. Овај минерал омогућује многобројне процесе у
организму, а веома је значајна његова улога у функционисању нервног система и крвотока. Недостатак магнезијума запажа се код пацијената са честим мигренама, а
свакодневни унос овог минерала смањује учесталост и интензитет мигренозних главобоља. Пажњу свакако треба
посветити храни коју уносимо, као и алкохолу, који шири крвне судове главе и тако
проузрокује главобољу. Одређена врста хране садржи супстанце готово идентичне хистамину. У питању су тврди
сиреви, ферментисана храна,
месне прерађевине, сушена
риба, пиво, вино… Хистамин,
неопходан за функционисање имунитета, има дејство на
крвне судове и нерве, па самим тим и на главобољу. Нитрати и нитрити из месних
прерађевина такође могу да
активирају главобољу. Из свих
ових разлога требало би применити елиминациону дијету и на тај начин избећи храну која узрокује главобољу.
Хладне облоге примењене
на челу или врату могу бити
и те како ефикасне. Недостатак сна, али и прекомерно
спавање, могу да проузрокују
главобољу, те о томе треба да
поведемо рачуна. Док неки
мириси могу да испровоцирају главобољу, запажено је
благотворно дејство мириса
есенцијалних уља менте и лаванде. Ментино уље се примењује на регијама слепоочница како би се умирила тензиона главобоља, а лавандиним уљем треба намазати горњу усну како би се инхалирало и тако умирила мигрена.
Дејство акупунктуре, јоге и
физичке активности у терапији и превенцији бола познато је од давнина.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Ко се ветра боји још

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ветровито и хладно време,
које нас тренутно прати, нимало не погодује кожи лица.
Ветар доводи до дехидратације и перутања, а честа изложеност може бити окидач
за розацеу и себореични дерматитис.
Последице које ветар оставља на кожи могу бити дуготрајне. Ако кожа није адекватно заштићена од ветра, а још у
комбинацији с хладним ваздухом напољу и топлим унутра
(од грејања), настаје исушивање коже, перутање, свраб, израженије боре, а себореична
кожа и она склона розацеи имаће још израженије симптоме.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Кожу природно штите лојне
жлезде, али у таквим условима оне морају много више да
раде и зато је битно да нега и
заштита буду адекватне како
би кожа остала здрава и лепа.
При одржавању хигијене коже избегавајте умивање топлом
водом, већ искључиво користите млаку воду и употребљавајте благе сапуне или пене за
осетљиву кожу. Након умивања неизоставан је тоник, који
враћа кожи pH вредност и побољшава дејство креме. У овом
периоду године потребно је
користити нутритивније „јаче”
креме с природним уљима и
ши бутером, који ће кожи обезбедити довољно масноће, што
ће помоћи у обнављању пресушене коже. Можете користити креме с хијалуроном,
али оне које су произведене
нанотехнологијом како би искоришћеност хијалуронске киселине била максимална.
Креме с пантенолом могу
се користити када већ дође
до иритације, јер ће таква крема нахранити и смањити перутање и црвенило. Ипак, не
би требало да вам пантенол
буде крема за негу на дуге
стазе, већ одаберите нутритивну и садржајну крему пуну витамина, минерала, олигоелемената, пептида, хијалурона и многих других корисних супстанци.
Не заборавите да је физичка заштита марамом или шалом у ветровитим данима најбоља превентива.

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КАД ЧАША МЛЕКА И БРОЈАЊЕ
ОВАЦА НЕ ПОМАЖУ
Сва искушења, сва испаштања
и све патње у животу могу се
мерити снагом и дужином несаница које их прате. Јер дан
није њихово право подручје.
Дан је само бела хартија на којој се све бележи и исписује, а
рачун се плаћа ноћу на великим, мрачним и врелим пољима несанице.
Иво Андрић
Имате ли и ви проблема да
увече заспите? Ако се пречесто дешава да се сатима преврћете по кревету, а сан вам
никако не долази на очи, ако
дочекујете зору узалудно бројећи овце, ако бакин савет да
пре спавања попијете шољу
то плог мле ка не да је ре зултате, онда је врло вероватно да па ти те од не са ни це
(инсомније).
Уколико се ваш проблем са
спавањем негативно одражава
и на ваше дневне активности,
онда је крајње време да се њиме озбиљније позабавите.
Не паничите, нисте усамљени:
од свих поремећаја спавања,
несаница је убедљиво најчешћи и погађа око 30% опште
по пу ла ци је. Ме ђу тим, она
озбиљна, понављајућа несаница присутна је код 10–15% људи на свету, а статистике потврђују да се она нешто чешће
јавља код разведених особа, жена и старијих људи.

ПОМОЋ ИЗ КУХИЊЕ
Када је реч о храни, доказано је да благотворно дејство имају топло млеко с
медом, ћуретина, сир, кикирики, банане, интегралне житарице (нарочито
овсена каша) и риба.
Међу додацима исхрани
добри борци против несанице су гвожђе, витамин Б
и магнезијум.
По временском интервалу у
којем наступа, несаница може
бити иницијална (потешкоће
приликом падања у сан), транзиторна (учестало буђење током ноћи) и терминална (веома рано буђење, упркос потреби организма да одспава још
неко време).

Кад ноћ уништи дан
Особе које пате од несанице
обично су константно уморне,
што ремети њихове дневне активности. Несаница не утиче
само на ниво енергије и расположење у току дана, већ и на
здравље, радну способност и
квалитет живота. Инсомничари су неретко раздражљиви,
имају тешкоће у одржавању пажње и фокусирању на задатке
и памћење, склони су грешкама и незгодама и пате од главобоља и поремећаја у гастроинтестиналном тракту.
Стручњаци међу најчешће
узро ке не са ни це свр ста ва ју:

стресне догађаје, као што су
болест или смрт вољених, развод или губитак посла, анксиозност, депресију и нека медицинска стања, као што су хронични бол, тешкоће с дисањем
или потреба за честим мокрењем, артритис, канцер, срчана

слабост, болести плућа, горушица и друге.

дејство, као што су валеријана, камилица и лаванда.

Посетите лекара
Ако несаница ремети ваше нормално функционисање током
дана, потребно је да посетите
доктора. Уколико су све друге
опције исцрпљене, а ваше стање се није поправило, лекар ће
вам можда преписати таблете
за спавање.
Њих треба да користите искључиво под његовим надзором
како би се проценила њихова
делотворност и како би се пратили евентуални нежељени
ефекти. Генерално, ови лекови
се преписују у најмањој дози и
најкраћем могућем трајању које је потребно да се реше проблеми са спавањем. Прекид лечења неким од лекова из ове
групе мора бити постепен, јер
би нагли прекид могао узроковати поновну појаву симптома.

ОСТА ЛИ
ПОРЕМЕЋА ЈИ
СПАВА ЊА

Валеријана је дијететски суплемент с благим седативним
ефектом. Kорен валеријане се
Инсомнија је најчешћи, али
Навијте унутрашњи сат
посебно препоручује за сузбиније једини поремећај спаја
ње
нер
вне
на
пе
то
сти,
уз
не
До проблема са спавањем мовања. Ево и осталих.
мирености, раздражљивогу довести и путовања, рад
Хиперсомнија – повећасти и против несанидо касно увече и лоше
це изазване бринавике спавања, јер
ње броја сати које особа
Хмељ
гама и стресом.
ове ак тив но сти
проведе спавајући. Јавља
олакшава
Хмељ је ја ко
умеју да поремесе код 5% људи.
до бар при те дневни ринервозу, немир и
Нарколепсија – напади
род ни се да там и наш
стрес
и
подстиче
сан,
из
не
надне поспаности, пратив,
па
се
„унутрашњи
ћени наглим опуштањем
па се у неким земљама
због тога кочасовник”.
мишића и колапсом тела, те
ри сти као
Несаница
јастуци и душеци у
лек за болемо же би ти и
евентуалном појавом халуболницама за нервне
сти нер вног
нуспојава одрецинација у тренутку падања
болести пуне том
си сте ма, за
ђе них ле ко ва,
у сан. Ово стање је присутсмирење и као
као што су антибиљком.
но код 0,06–0,12% одрасле
при род ни
лек
депресиви, лекови
популације.
про
тив
не
са
ни
це.
за лечење хипертензиПроблеми с дисањем тоОлакшава нервозу, немир
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други напици који садрже ко- анксиозности, напетости и друфеин, а на црној листи су и гих поремећаја изазваних стренаставља нормално. Стање
никотин и алкохол. Kада се сом, а често се користи у комје често код гојазних особа и
несаница једном јави, по пра- бинацији с другим лековитим
код људи који хрчу.
вилу постајемо преокупирани биљ ка ма ко је има ју слич но
сном и одласком на спавање,
што најчешће још више погорЗЕЛЕНА АПОТЕКА
шава проблем, те се на тај начин ствара зачарани круг.
Сан је веома важан за здравље. Особе с несаницом имају
мање квалитетан живот у поређењу с људима који имају
редован сан, а дугорочна несаСезона прехлада и грипа је пред
ница може драстично повећавратима, па је право време да се
ти ризик од настанка хроничподсетимо неких од препарата из
них обољења као што су хиризнице природе који нам могу попертензија, срчана обољења и
моћи да ублажимо симптоме и убрдијабетес.

Природом против
прехладе и грипа

Лекови из природе
Многи људи никада не посете
лекара због несанице, већ сами покушавају да је излече медикаментима који се купују у
апотеци без рецепта. Постоји
мноштво препарата на бази

ШТА ЈОШ МО ЖЕ ТЕ ДА УЧИ НИ ТЕ
Да бисте били сигурни да ћете лако упловити у царство
снова, ево неколико ствари
које можете да предузмете:
– избегавајте дремање током дана;
–
обуставите
или ограничите
конзумирање кофеина, алкохола и
никотина;
– подесите биоритам: трудите се да лежете
и устајете у приближно исто
време;

биља који нису шкодљиви и
које бисте могли да испробате,
наравно уз консултацију с лекаром или фармацеутом. Као
најделотворнији су се показали они на бази валеријане, хмеља, матичњака, нане, камилице и лаванде.

– држите се устаљеног
распореда спавања;
– избегавајте обилне оброке и стимулативна пића пре
спавања;
– примењујте технике
опуштања, као што су
мишићна релаксација
или вежбе дисања;
– будите физички
активни бар пола сата дневно;
– не употребљавајте
компјутер или мобилни бар
сат-два пре спавања.

замо оправак.
Ево неколико чајева који су се
одлично показали при појави првих
симптома.
По две кашике нане и линцуре и пола кашике пелина добро промешајте, па једну кашику мешавине прелијте са два децилитра кључале воде. Оставите 10–15 минута да стоји, затим процедите и пијте трипут дневно по једну шољу или на сваких сат-два по неколико
гутљаја. На исти начин се припрема и конзумира и чај од мешавине
по две кашике листа подбела, цвета зове и корена маслачка и по
једне кашике цвета липе и женске боквице.
У два децилитра воде укувајте четири кашике фино самлевене кафе, затим у то се нацедите сок од једног повећег лимуна и додајте четири кашике рума, па попијте у тренутку кад осетите напад грознице.
Добро уситните и помешајте по једну кашичицу зовиног листа, корена анђелике, камилице, цвета липе, кантариона, цветова врбе, листа дивизме и корена аниса и додајте један ситно насецкан чен белог лука. Од те мешавине се једна кашичица прелије са два децилитра кључале воде и остави да стоји поклопљено петнаест минута.
Пије се ујутро наташте и увече по једна шоља.
У народној медицини код грипа се користи свежи сок од плодова
боровнице, док се код прехлада пије тинктура од гранчица боровнице. Једну супену кашику иситњене биљке прелијте чашом вреле воде, оставите тридесет минута да одстоји, па процедите. Пијте по две
супене кашике четири-пет пута дневно. За време епидемије грипа
превентивно сваког дана поједите по два-три чешња белог лука.

ШТА ПИШЕ У ГРАДСКОЈ ОДЛУЦИ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА

КРАВЕ УБУДУЋЕ ДА НЕ МУЧУ ГЛАСНО

Одлуком о држању домаћих
животиња локална самоуправа је прописала нова правила
поступања с домаћим животињама и кућним љубимцима,
дала грађанима услове које морају да испуне уколико желе
да гаје животиње, али и дефинисала казнену политику против занемаривања или нехуманог односа према животињама
– казне се крећу од 10.000 до
60.000 динара.

Мачке и пси

новчано кажњен уколико пусти кују у терању да се слободно шврћ ка гра дом (ка зна –

могу да користе услуге јавног
саобраћаја – мачке морају бити у транспортни кавезу, док
се пси могу возити у наручју
или на кратком повоцу. Наравно, власник сноси пуну одговорност и дужан је да предузме све неопходне мере да
спречи да пас и мачка уједу
или на други начин повреде
сапутнике. ЈКП АТП за деведесет дана треба да донесе акт
којим ће прописати у којим
возилима и у ком интервалу
је могућ превоз паса на повоцу. Ова услуга биће бесплатна, бар засад.

Стока и голубови
Култура држања стоке и голубова у нашем граду је стара више стотина година и многе породице своју егзистенцију темеље на узгоју домаћих животиња. Времена се мењају, па
тако вишеспратнице истискују
домаћинства и придошлим станарима смета када их у јутарњим сатима пробуди мукање
жедних крава или кукурикање

ЈКП „Зеленило” до марта мора
да одреди зелене површине на
које се пси могу пуштати током целог дана, затим зелене
површине за неограничено слободно кретање паса (парк за
псе) и зелене површине на којима је забрањено извођење паса (спомен-гробља и површине уз споменичка обележја, засебни високодекоративни партери испред значајних јавних
установа и сакралних објеката
и сл.). Поред тога, ово предузеће је у обавези да постави
уочљиве ознаке за то у ком периоду и у којим деловима је
забрањено слободно кретање
паса.

Скупштина Панчева усвојила је и одлуку по којој пси и
мач ке, у прат њи вла сни ка,

Улице Димитрија Туцовића)
и Улицом Димитрија Туцовића (страна с парним бројевима, од Моше Пијаде до
Светозара Шемића);
– У Војловици на простору оивиченом улицама:
Спољностарчевачком (страна с непарним бројевима од
Улице 7. јула до Пољске),
Пољском, Улицом братства–
–јединства
до
гробља,
Гробљанском (од Братства–
јединства до Гробљанске,
парна и непарна страна)
Улицом братства–јединства
и Улицом 7. јула (страна с
парним бројевима). На тргу
у овом насељу на на коме се
налазе спомен-дом, здравствена станица, школа и
комплекс цркава није дозвољено држање стоке и
живине.

морају да буду непропусне и
од бетона, покривене покретним капком. У пракси, према
речима једног нашег саговорника из Војловице, од памтивека се ђубре чувало на крају
дворишта, а потом одвозило на
њиву, па он нема намеру сада
да копа покривен базен – скупо му је.

Власник ће бити
новчано кажњен
уколико пусти кују
у терању да се
слободно шврћка
градом.
– Нисам копао ни базен за
унуке, да се лети купају, па нећу ни за краве – каже он.
Сличног става је и голубар
из Банатског Новог Села. Он
има зидани голубарник, али

Бесплатан превоз
за љубимце

Фото: М. Марић

Поред општих ствари, да је
власник паса и мачака одговоран за њихове животе, заштиту здравља и добробит, односно да је обавезан да их негује, храни, обезбеди им потребне санитарно-хигијенске
услове, редовну вакцинацију
против беснила и лечење... –
што, између осталог, значи да
не сме да их избаци на улицу
и тако увећа број напуштених
животиња с којима Панчево
не зна шта ће – нови правилник уређује начин на који пси
и мачке могу да се превозе у
градском саобраћају и прописује да власник током шетње
љубимца мора код себе да има
потврде о извршеном обележавању пса и о вакцинацији.
Поред тога, власник кућног
љубимца дужан је да спречи
рађање нежељених кућних љубимаца, и то онемогућавањем
контакта мужјака и женке, применом контрацепције, кастраци је или сте ри ли за ци јом
женке. У правилнику стоји да
ће неодговорни власник бити

60.000 динара). Кажњени ће
бити и љубитељи паса и мачака уколико их држе у стану, а
својим понашањем њихови љубимци угрожавају и узнемиравају остале станаре противно
закону о становању и одржавању зграда. Казну од 60.000
динара платиће власник пса
или мачке у згради и ако је
пропустио да обавести управника односно професионалног
управника о броју и врсти паса и мачака које држи у стану
односно пословном простору.
Удар по џепу уследиће и ако
се пас или мачка оставе без
надзора на тераси...
Према новом правилнику о
држању паса и мачака у заједничким просторијама стамбене зграде (перионица, просторија за сушење рубља, просторија за рад органа управљања зградом, просторија за
смештање опреме и слично),
то је дозвољено уколико постоји одлука стамбене заједнице. То значи да током ледених дана, уколико станар жели да преко ноћи пусти мачке
и псе да преспавају у подруму, мора пре тога да добије
сагласност свих станара. Уколико то не учини, комунални
инспектор може да му изрекне мандатну казну.

Овде су животиње добродошле
Према новом правилнику,
држање стоке и живине у
производне и економске
сврхе на подручју насељеног
места Панчева дозвољено је:
– у Горњем граду на простору оивиченом улицама:
Светозара Шемића (страна с
парним бројевима), Книћаниновом (страна с непарним
бројевима од Улице Јовице
Безуљевића до краја), Јовице Безуљевића (страна с непарним
бројевима,
од
Книћанинове до Иве Курјачког), делом Улице Иве Курјачког (страна с парним
бројевима од Јовице Безуљевића до Светог Саве),
Улицом Светог Саве (страна
с парним бројевима од Иве
Курјачког до Моше Пијаде),
Улицом Моше Пијаде (страна с непарним бројевима до

Фото: М. Марић

Одлуку о држању домаћих животиња на територији града
Панчева коју су пре две године усвојили одборници Скупштине града оборио је Уставни суд, јер је њоме био ограничен број паса и мачака које
су грађани могли да држе. Ова
нова, донета последњих дана
новембра, ту одредбу нема, али
неки други њени ставови подједнако су занимљиви, а неки
и чудни...
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Забрањено је и кажњиво:
– злостављање и напуштање домаћих животиња,
хватање домаћих животиња,
осим од стране овлашћеног
предузећа;
– увођење домаћих животиња на дечја игралишта
или на друга јавна места која су истакла знак забране
увођења животиња;
– шишање и четкање паса
на јавним површинама;

– појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима намењеним за
водоснабдевање грађана;
– хушкање једног пса на
другог или на човека, као и
организовање борби паса;
– држање голубова на терасама, балконима, лођама
и заједничким терасама
стамбених зграда...

Инспекција у акцији

певца. Стога је локална власт
„у зони ширег центра насељеног места Панчево” забранила
држање стоке и живине. Ширим центром града сматра се
простор оивичен улицама: Моше Пијаде, Светог Саве, Браће
Јовановић, Ружином, Ослобођења, Милоша Требињца, Филипа Вишњића, Таковском, Милорада Бате Михаиловића и
обалом Тамиша до Улице Моше Пијаде. Тамо где је дозвољено држање стоке и живине
(у Панчеву и околним селима)
прописана су ригорозна правила – у супротном следе драконске казне од 60.000 па надаље.
Стаје, торови, свињци и живинарници морају да се налазе
на прописаној удаљености од
комшија – она не може бити
мања од петнаест метара од
стамбених објеката, а од три
до пет метара од међне линије. Поред тога, морају бити
опремљени свим потребним садржајима с циљем адекватног
хигијенског одржавања. На пример, депоније стајског смећа

није прописно удаљен – петна ест ме та ра од стам бе них
објеката у комшилуку – и сада би, по новом правилнику,
морао да га измести, што он
неће да учини. Како је рекао,
голубари у Панчеву који имају кавезе на таванима и крововима зграда имаће проблема, јер правилник прописује
да се за држање ових птица
на тим местима мора обезбедити одобрење свих станара.
Увек ће се, каже, наћи неко
ко ће се побунити и шта ће
онда голубар с голубовима?
Да их пусти!?
Многи наши суграђани неће моћи да се прилагоде одредбама Одлуке – да ли због
финансија или због тога што
им је плац мали – иако им је
Град дао девет месеци да то
учине. Остаје питање како ће
се овај проблем решити. У неким земљама власници животи ња у та квим си ту а ци ја ма
плаћају већи порез. Да ли ће
ова мера бити уведена код нас,
видећемо...
Зоран Станижан

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши надлежни
секретаријат
–
организациона
јединица
Градске управе задужена за
инспекцијске послове и Комунална милиција у складу
са законом и другим актима
Града Панчева.
Комунална милиција може да изрекне прекршајни
налог или да поднесе захтев
за вођење прекршајног поступка, на пример, због ремећења јавног мира услед
лајања пса или претераног
мукања жедних крава.
За разлику од ове службе, комунални инспектор

има право и дужност да власнику односну држаоцу, који држи домаће животиње у
деловима насељеног места
Панчево где то није дозвољено забрани држање домаћих животиња. Поред
тога, он је овлашћен да власнику односну држаоцу који
се не придржава услова
прописаних овом одлуком
решењем наложи успостављање хигијенских и других
услова прописаних за њихово држање, забрани држања животиња, или наложи
уклањање животиња, као и
да одреди рок за његово извршење.

Прекршен Устав
Градском Одлуком о држању домаћих животиња из
2015. године било је предвиђено да једно домаћинство може имати највише
две мачке или два пса. У
спорном члану стајало је и
то да у случају да неко прекрши ову одредбу запрећена казна је од 10.000 до
60.000 динара. Уставни суд
Србије прогласио је ову од-

луку градских власти у Панчеву незаконитом 2017. године. Највиша законодавна
инстанца утврдила је да
члан 4. панчевачке одлуке о
држању животиња из 2015.
године није у сагласности са
законом Републике Србије Према Уставу љубимац је
лична својина, а Устав не
познаје категорију ограничавања личне својине.
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Ко може да се ослободи
плаћања таксе за РТС?
Нашој редакцији су се у више наврата јављали читаоци с питањем да ли
могу да се ослободе плаћања таксе на
РТС, а као разлог су углавном наводили то што не гледају телевизију или
уопште немају телевизор у кући. Проверили смо шта каже Закон о јавним
медијским сервисима на ту тему.
Према закону, плаћања таксе може да буде ослобођена особа – физичко лице које живи у једночланом
домаћинству или је хранилац породице у вишечланом домаћинству,
уколико је то: особа са инвалидитетом са 100 одсто телесног оштећења;
особа са инвалидитетом с мање од
100 одсто телесног оштећења којој је
признато право на додатак за туђу
негу и помоћ; лице које је трајно изгубило слух или слепо лице; корисник права на новчану, социјалну помоћ; пензионер с минималном пензијом; физичко лице – корисник више мерила електричне енергије, за
мерило електричне енергије у стамбеној јединици односно пословном
простору који се не користи.

Право на ослобађање од обавезе плаћања таксе имају и установе из области социјалне заштите, као и дипломатско-конзуларна представништва.
Захтев се подноси РТС-у, а образац се може преузети са интернета.
Потребно је доставити и копије решења односно доказа надлежних органа којима се показује да особа припада једној од категорија које се ослобађају плаћања таксе. Захтев може
да се поднесе електронским путем
на мејл taksajms@rts.rs или лично –
за мерна места на територији Војводине: на шалтерима Радио-телевизије Војводине, Служба РТВ таксе, Игњата Павласа бр. 3, 21000 Нови Сад.
На наведену адресу захтев се може
доставити и поштом. Контакт-телефо ни РТВ-а за ин фор ма ци је су:
021/210-1737 и 021/210-1681. За мерна места на територији ван Војводине захтев се (поред већ поменутог
мејла) може доставити лично на шалтерима РТС-а на Кошутњаку, или поштом на адресу: РТС, Кнеза Вишеслава 88, Београд.
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Без струје делови Панчева,
Омољице и Банатског Новог Села

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕЧ-ДВЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

ГОЛОРУКИ НА ЧВАРКЕ И ПРШУТ!
На срећу „очајних домаћица”, али и
свих других наших суграђанки и суграђана који немају времена за кување или том послу једноставно нису
вични, све је више супермаркета и
продавница у граду у којима можете
купити готову храну.
Без обзира на уштеду у времену коју вам такви оброци доносе, овакав
вид снабдевања може имати и читав
низ мана: од цене, преко чињенице
да не знате какви су се све састојци
нашли у вашем ручку, до ризика да
храна која вам је продата можда није
припремљена по свим хигијенским и
осталим стандардима прописаним Законом о безбедности хране и Правилником о условима хигијене хране.
Одредбе ових двају аката су врло детаљне и строге, а да ли се у појединим објектима поштују, можете понекад установити на први поглед –
довољно је да вам продавац у месари
заграби шаку чварака или насече и
спакује неколико стотина грама пршута голим рукама, које притом чак
није ни опрао, па да вам буде јасно
колико је сати.
Но то није једини прекршај на који
можете често наићи у објектима у којима се продаје храна.

Строга правила
По правилнику о условима хигијене
хране, такви објекти морају, између
осталог, да буду чисти и одржавани у
добром стању (логично!) и да омогућују добру хигијенску праксу при руковању храном, укључујући заштиту
од контаминације, а нарочито контролу штеточина.
Закон налаже и да ови објекти морају да имају одговарајућу опрему за
прање руку која мора да буде смештена на подесно место и, према потреби, одвојена од просторија и опреме за прање хране, са обезбеђеном
топлом и хладном текућом водом и
средствима за прање и хигијенско сушење руку, затим вентилациони систем конструисан тако да филтери и
други делови који се чисте или замењују буду лако доступни, а који обезбеђује природну или вештачку вентилацију, која је одговарајућа и довољна, и онемогућава вештачки проток ваздуха из нечистог у чисти простор, као и одговарајуће природно односно вештачко осветљење, одговарајући број тоалета и, према потреби,
одговарајући простор и опрему за пресвлачење запослених лица.

Лична хигијена

Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 6. децембра,
без струје ће остати делови Панчева,
Омољице и Банатског Новог Села.
У Панчеву ће најпре без снабдевања електричном енергијом, од 8.30
до 13 сати, остати део Kајмакчаланске
улице од броја 9 до краја ка прузи. Од
12 до 12.15 струје неће имати делови
Kнићанинове улице од С. Бокшана до
Ј. Безуљевића и од С. Саве до Синђелићеве, затим Улица Светог Саве од
С. Шемића до Т. Рајића, Танаска Рајића од Ј. Безуљевића до Синђелићеве, Синђелићева од Т. Рајића до С.
Шемића, Светозара Шемића од С. Саве до Синђелићеве; од 12.45 до 13 сати Улица Моше Пијаде од броја 113
до 117, Kикиндска 1 и 3, Војвођански
булевар 18, 20 и 22; од 14.30 до 14.45
Kарађорђева 2 (а, б, ц, д, е), Светог
Саве од Војводе Радомира Путника
до нове Поште, Војводе Радомира Путника од броја 21 до 27.
У Омољици ће истог дана, од 9.30
до 11.30, без струје бити део Улице
Вука Kараџића од Б. Нушића до М.
Гор ког и Мак си ма Гор ког од В.
Kараџића до Kапетана Јефте Барајића, а од 10 до 14.30 део села од скрета ња за Ива но во ка Ба нат ском
Брестовцу.
У Банатском Новом Селу без струје ће у петак од 9.15 до 14.15 бити

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Омладинска улица, бројеви од 4 до
14 и од 7 до 25, и Црепајски пут број
13 и од 38 до 42.
У суботу, 7. децембра, од 9.30 до
11.30 у Панчеву струје неће имати
део Улице браће Јовановић, и то непарна страна, од броја 103 до 109.
У понедељак, 9. децембра, без струје ће, на по петнаест минута, остати
неколико делова Панчева, и то: од 8
до 8.15 Улица Светог Саве од 10 до
20, Браће Јовановић од 68 до 72,
Kочина 1–5 и Змај Јовина 23–37; од
8.45 до 9 сати Немањина од Светог
Саве до Зелене пијаце, Ослобођења
од Војводе Радомира Путника до Лава Толстоја, Зелена пијаца и део платоа иза Зелене пијаце; од 10.45 до 11
сати Kеј Радоја Дакића 5–15, сплавови на Тамишу, Црвени магацин, Веслачки клуб, Лугарница, Др Жарка
Фогараша 2–14 и Мала улица; од
11.45 до 12 сати Kеј Радоја Дакића 3,
3-а и 5-а; од 12.30 до 12.45: Жарка
Зрењанина – непарна страна од В.
Жестића до броја 97 и парна страна
од броја 70 до 92, цела Нушићева
улица и Kраљевића Марка од М. Горког до рита.
У петак, 13. децембра, од 9.30 до
10 сати, струје неће имати део Омољице, и то улице: Цара Душана од
Улице Десанке Максимовић до Авалске и Десанке Максимовић од Улице
војводе Живојина Мишића до Улице
цара Душана.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће, у
случају ранијег завршетка радова, напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

У поменутом правилнику наводи се
да у погледу личне хигијене у простору у коме се рукује храном мора

Није свеједно како вам служе храну
да буде обезбеђено да запослена лица
одржавају висок степен личне хигијене и да носе одговарајућу и чисту
радну одећу, а према потреби и заштитну одећу.
У такве просторе треба да буде онемогућен улаз и приступ лицу које болује од болести која може да се пренесе храном или је клицоноша такве
болести, као и лицу које има инфициране ране, кожне инфекције и озледе или дијареју, ако постоји вероватноћа од директне или индиректне
контаминације.

Паковање хране
Када следећи пут будете куповали
храну, обратите пажњу и на то у шта
ће вам је спаковати. Правила су и у
том погледу јасна.
Материјал који се употребљава за
омотавање и паковање хране не сме
да буде извор контаминације и мора
да се складишти на местима на којима није изложен ризику од контаминације. Омотавањем и паковањем хране мора се онемогућити контаминација производа, а према потреби мора да се обезбеди целовитост и чистоћа омота хране, нарочито у случају
лименки и стакленки.

Покретни и привремени објекти
Уколико сте решили да поједете нешто успут и запутили сте се ка киоску да бисте купили, на пример, пљескавицу, проверите најпре да ли су
на месту где су вам припремили хра-

ну испоштоване све мере прописане
за покретне и привремене објекте у
којима се припрема храна.
Наиме, такви простори или аутомати за продају хране морају, колико
је то изводљиво, да буду смештени,
конструисани, изграђени и хигијенски и технички одржавани на начин
којим се спречава ризик од контаминације, нарочито оне која потиче од
животиња и штеточина.
У таквим објектима такође мора
бити обезбеђен и на располагању одговарајући простор и опрема за одржавање личне хигијене, а мора се испоштовати и читав сет других мера и
одредби. Између осталог, површине
које долазе у контакт с храном морају бити глатке, периве и израђене од
нетоксичног материјала отпорног на
корозију, који се лако чисти и, према
потреби, дезинфикује, а храна мора
да буде смештена тако да се избегне
ризик од контаминације, колико је то
изводљиво.

Ту је и HACCP
Поред већ наведених законских одредби, сви који производе, дистрибуирају, прерађују, послужују, транспортују, пакују и производе амбалажу за
хра ну у оба ве зи су да при ме њу ју
HACCP. Реч је о систему поступака
за контролу процеса и осетљивих тачака у ланцу производње хране, с крајњим циљем да потрошач конзумира
храну у стању и на начин који ће бити безбедан по његово здравље.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СУ ВАМ НЕКАД УКРАЛИ БИЦИКЛ?

Не помаже ни везивање сајлом

Н. РАДОЊИН

Ј. БАБИН

Р. ЦВЈЕТИЋАНИН

Ф. МИТИЋ

Чување животне средине, одржавање кондиције, уштеда новца за аутобус или паркинг – неки су од разлога
зашто је бицикл за многе најбоље превозно средство.
Упркос томе крађе двоточкаша су
честе, а међу грађанима с којима смо
ове недеље разговарали само две суграђанке нису имале то искуство.

ЈАГОДА БАБИН, радница:
– Имала сам то искуство. СУП је
узео податке, али никада нису нашли
бицикл. Како год да се заштитите,
ваш двоточкаш може да нестане. Један комшија је везао свој бицикл за
точак, али када се вратио, остао је само точак.

НИКОЛА РАДОЊИН,
административни радник:
– Једном приликом је мом оцу нестао бицикл, али смо га нашли, и то
код једног човека у Долову – крађа
није била добро испланирана. Обичан катанац као заштита није довољан. Али ја, иако све то имам, не
обезбеђујем се од лопова. Прилично
сам опуштен.

РАДЕ ЦВЈЕТИЋАНИН,
архитекта:
– Мени су украли укупно пет бицикала. Увек сам их закључавао. Најгоре је што су ми два комада украли из
дворишта. Ниједан није пронађен.
Адекватна заштита можда може да
буде аларм, али он кошта колико и
бицикл. Ово више није цивилизована
земља.

Д. АРСИЋ

М. ПОПОВИЋ

ФИЛИП МИТИЋ, ученик:
– Бицикл ми је био украден кад
сам био мали и нису ми га нашли никада. То се десило у згради, иако је
био завезан. Вероватно је лопов ушао
кришом, не верујем да су комшије.
ДУБРАВКА АРСИЋ, домаћица:
– Имамо среће, ниједан бицикл нам
још нису однели. Сви их користимо,
и деца и ми. Чувамо их у гаражи, а
приликом коришћења по граду везујемо их ланцем.
МИНА ПОПОВИЋ, ученица:
– Никад ми нису украли бицикл.
Увек пазим где га остављам. Важно је
да то буду места на којима циркулише
већи број људи. Што се заштите тиче,
служим се гумом.
Ј. Катана
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ПАНЧЕВАЧКИ ФРИЗЕРИ И ФРИЗЕРКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОПУСТИ СЕ И УЖИВАЈ
Одлазак код фризера је ритуал. Неко
иде само да се шиша, неко због необичних фризура, неки мушкарци свој
образ дају и на бријање, а свима прија и ћаскање које све то прати... Фризери су нам и пријатељи, саветници,
а понекад и психолози...

и заспи за време бријања, толико се
опусти и верује јој.
– Када седну, ни за шта не треба да
брину. Знам сваки младеж који имају, а таква сам била и када сам учила
занат. Фризер мора да има тај истанчан осећај – објашњава Ружа.

Дечји загрљај

Стално усавршавање

Марина Шљивар (31) приметила је
још у дванаестој години да има таленат за обликовање фризура. Није се,
међутим, школовала за то – завршила је Хемијску школу, али је по стицању дипломе ипак одлучила да се
посвети фризерском занату.
– Сваки дан у животу фризера је
другачији, за петнаест година активног рада упознала сам безброј различитих особа. Инспирацију у послу налазим у унутрашњој лепоти жене, прилагођавајући јој лепоту косе – објашњава Марина.
Девојке данас траже модерне фризуре, као што су таласи, и косу која је
осенчена.

Бојан Ајдиновић (26) ушао је у свет
фризура још као основац у салону
своје ујне.
– Помагао сам преко летњег распуста, а онда сам уписао и Средњу школу за негу и лепоту. Али много сам
научио и у ујнином салону, заиста су
знали да пренесу своје знање – прича
Бојан.
На фризерским такмичењима упознавао је колеге и захваљујући тим
контактима добијао послове у престоничким и панчевачким салонима,
где је стицао нова знања.
– Тако сам се нашао и у једном чувеном салону у Београду где се негује
британска школа шишања. То је убодно шишање, које је заменило равне
резове, коса се другачије тањи и одваја, а крајњи циљ су фризуре које делују необавезно. То је деведесетих
представљало револуцију у фризирању – објашњава Бојан.

Владимир Мандић
– Фризери не шире трачеве. Људи
се отворе, а ми им дођемо као психолози. Некада заједно решавамо љубавне проблеме, некад причамо и о
спорту, ма, о свему и свачему... – прича Владимир.
Честе муштерије су и деца.
– Нека деца су мирна, чак и код
првог шишања, а нека умеју да буду немирна и до четврте-пете године. Фризер мора да се разуме и
у Сунђер Боба и у Фрозен јер, док
се шишају, гледају цртаће. Подмићујемо их бомбонама, чоколадицама, наравно све то иде и уз
помоћ родитеља – каже он.
Захтевне муштерије су све оне
којима је лош дан. Кад су добро
расположени, све је једноставно.

Стара школа
Саша Барабаш (55) син је чувеног
фризера Антона, код којег су занат учили многи панчевачки мајстори. Антон је, међутим, свог сина одвраћао од овог посла, јер је
желео да заврши факултет. Саша
је радио као програмер до своје
тридесете године, а онда се ипак
упустио у фризерску авантуру.
– Нема велике разлике у приМарина Шљивар
ступу послу. Овде добијете косу од
– Када опипам облик главе и ква- које треба да направите фризуру, док
литет косе, направим план рада и ча- је код NC машина у питању обрада
ролија почиње – каже.
неког производа. И једно и друго захНајтеже је исправљати туђе грешке, тева постепен рад. Разлика је у томе
које најчешће настају када девојке са- што си у салону стално окружен љуме експериментишу код куће.
дима, што мени више прија – обја– Услед великих оштећења коса им шњава Саша.
постане сува, танка и проређена, а оне
траже боју и фризуру са слике коју
донесу, што је у таквим условима немогуће урадити – прича Марина.
Она воли да прави дужи боб офарбан екстремним бојама, обликован
необавезно, што на особи која то уме
да понесе даје изузетан ефекат.
– Када на крају видиш сјај у очима
задовољног клијента, знаш да се твој
труд исплатио – каже она.
Идеје налази на „Инстаграму” и „Јутјубу”. Често прави и фризуре за венчања.
– Свака млада ми је једнако важна.
Највише се траже ниске, опуштене
пунђе и плетенице различитих облика. Никада до сада нисам радила с
младом која је нервозна. Увек урадимо пробну фризуру, када им ја предложим још неке ствари, које оне радо
прихватају – каже са осмехом Марина.
Највише ужива у шишању деце. У
почетку су уплашена, али када их
У његов салон долази и доста људи
забави игром, следећи пут јој трче у на бријање, не само старији који то
загрљај.
чине деценијама, већ и млади.
– За бријање је потребно припреПсихолози и саветници
мити кожу лица, поготово када је
Владимир Мандић (44) фризер је ско- хладно. То се ради топлом водом, да
ро тридесет година. Упоредо с овим се отворе поре. Наносимо пену од саозбиљним послом бави се и музиком, пуна и увек новим жилетом бријемо
па је једно време мислио да ће њего- низ длаку. Ако муштерија то захтева,
ва каријера отићи у том правцу. Али радимо и избријавање. После бријапревагнуо је занат, мада није одустао ња лице се умива хладном водом, како би се поре затвориле. На лице се
ни од свирања.
– И шишање је уметност, као и му- наносе или препарати за заштиту козика. Као фризер имам задатак да же, или алкохол, ко шта воли – прича
укротим косу и натерам је да се по- нам Саша.
Његови ученици вежбају бријање и
наша онако како желим. У музици се
трудим да искажем себе на најбољи на балонима, како би стекли сигурну
могући начин. Обе професије су ди- руку. Он је вежбао на себи, а касније
намичне. Срећеш се и комуницираш на својим другарима.
– Бријање је на неки начин опас много људи, стварају се велика пријатељства. То је најлепша страна све- сно, кад бријете неког, то је као да на
њему изводите малу хируршку инга – објашњава Владимир.
У његовом салону се о свему при- тервенцију. Може доћи до посекотича. Муштерије често отворе душу, али на и мора се водити рачуна о младе„оно што се изговори у салону, остаје жима, израженој јабучици и сличном
– каже он.
у салону”.

Данас су опет модерне браде где
нема пуно бријања, већ подбријавања. Сређују се делови око образа и
врата.
– Велика је ствар да човек дозволи
да му радиш око главе – закључује
он.

Најстарија берберница

Ружа Димитријев (68) својевремено
је била један од укупно четири фризера код којих су
се ши ша ли сви
Пан чев ци. Већ
тридесет седам година ради у истом
салону који је био
салон и у периоду
после рата.
– Од 1982. се
ништа није променило осим фризу ра. Не ка да се
шалим с породицом и кажем да
треба да добијем
Нобелову награду
јер радим по цео
дан скоро четрдесет го ди на, одр жа вам до ма ћин ство и шишам чак
и омла ди ну и Бојан Ајдиновић
правим мо дер не
Сматра да сваки фризер има своје
фризуре – каже Ружа са осмехом на
верне муштерије. Некада људи биралицу.
Неке људе шиша већ тридесет го- ју фризера због енергије коју им предина. Долазе и они који су били деца, носи и начина на који им прилази.
– Упознао сам много фризера који
па сада доводе и своју децу.
– Тешко је можда нису врхунски у послу, али
за др жа ти му - имају добру енергију и у салону је доштерије. Лако је бар вајб – прича он.
Највише ужива у самом шишању и
да узмеш новац,
али ако га не у том смеру се усавршава. Међутим,
оши шаш ка ко није се зауставио само на томе. Воли
жели, неће више да ради и бојама, а тек у тој области
да ти дође. Мо- има стално новина.
– У процесу шишања је важно да те
рала сам да знам
како се шишају неко инспирише. Нико не воли чувеголмани, фудба- ну реченицу „скрати ми само крајелери, боксери..., ве”, али и то може да буде добро када
јер су и остали се уради занимљиво. Можда највише
хтели такве фри- волим када неко каже „шишај ме казуре. У послед- ко ти хоћеш”, ако то заиста мисли.
ње време је по- Онда на основу облика и контуре липуларна фризу- ца и тена процењујем која је фризура
ра „ша лу на најбоља. Умемо да кажемо да је најстра ну”. То је популарнија мушка фризура „исто као
оно када се гла- прошли пут”. Некада и то уме да прива об ри је са ја. Када имаш сталну екипу која доСаша Барабаш стра не, а го ре лази, да не мораш ништа да их пиостави коса која таш. Мада ја више волим када се стално нешто дешава – прича он.
се чешља на страну – прича Ружа.
На крају, каже да се никада не шиОна, као и сви старији мајстори,
углавном шиша маказама. Али мно- ша сам, јер и он воли да се опусти и
ги долазе и само на бријање: муште- ужива.
Мирјана Марић
рије кажу да има лаку руку, а понеко

Ружа Димитријев

„Заборављене
девојчице”
Саре Бледел
Те ло не по зна те же не
пронађено је
у шуми. Велики, необичан ожиљак
на лицу треба ло би да
о л а к ш а
идентификацију, али нико није пријавио њен неста нак. На кон четири дана шефица Специјалне истражне службе Луиз Рик
одлучује се за ризичан потез: објављује фотографију жртве у медијима у нади да ће пронаћи неког
ко ју је познавао.
Два читаоца који до 11. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Кога бисте желели да заборавите?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Тео” Амандe
Праус
Живот Тома Монтгоме ри ја је
наизглед
савршен јер
он по ти че
из бо га те
по ро ди це.
Ма да ни је
сигуран да
жели дете у
овом окрутном све ту,
јер је његово детињство било без љубави, Том
је још као тинејџер обећао себи да
ће пронаћи сродну душу, некога
ко ће га безусловно волети. Ана
Кол се још као тинејџерка зарекла
да ће имати велику и бучну породицу какву је одувек желела. Детињство је провела у дому и то је
била једина мисао која јој је помогла да прегура тешке дане...
Два читаоца који до 11. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Каква је ваша љубавна
прича?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
који предео у природи највише
волите да посећујете. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Највише волим укакене пределе у парковима где власници паса
за собом остављају трагове животиња у себи... Дарвине, био си скроз
у праву!” 063/7649...
„Волим да јој дођем са осмехом
кроз шљивике и ливаде...” 064/3634...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта је за вас најбоља инвестиција:
„По мени, једина добра инвестиција је кад инвестирам у свој стомак.” 064/2114...
„Најбоља инвестиција за мене су
добре чизме и шубара. Јер џаба ми
све кад се разболим, те дај за лекове, те дај за докторе, трте мрте,
никад краја.” 064/3928...
Д. К.
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КУЛТУРА

Субота и недеља, 7. и 8. децембар, 9 сати, дворана Културног центра: мажорет плесни фестивал „Дијамантски штап”.
Субота, 7. децембар, 9.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
међународно такмичење младих талената „Мита Топаловић”.
Среда, 11. децембар, 19 сати, дворана Културног центра: плесна представа групе „Удвархељ” из Румуније, под називом
„Узвик”.

Изложбе
Уторак, 10. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба УЛУ „Светионик” под називом „Бело”. Гост: Томислав
Стошић.

Тематски програм
Среда, 11. децембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција књиге „Persson” Николе Лекића.
Среда, 11. децембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге кратких прича „На ивици неба” Данијеле Ненадић.
Четвртак, 12. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
промоција књиге „Између крајности” Ивана Ивачковића.

КЊИГА ВУКОСАВЕ ВУКИЦЕ БАЛАБАН

Ритам удахнутог
живота
У петак, 13. децембра, од 19 сати, у Градској библи о те ци би ће
одржана промоција књиге „Ритам удах ну тог
живота” Вукосаве Вукице Балабан.
Ро ђе на
је
1950. године у
Врбашкој Градишки на Сави, а у
Панчеву је завршила основну и средњу школу. Бави се писањем од ране
младости, а ова збирка је њен
првенац. Њене песме су присутне у многим зборницима,

МОЈ

објављиване су и
награђиване на
многим књижевним такмичењима. Чланица је
Књижевног клуба „Прота Васа
Жив ко вић” и
Литерарне секције за стара и
одрасла лица у
Панчеву.
Промоција
књиге имаће хума ни тар ни ка рактер, јер ће сав новац од
продатих књига бити дониран за децу оболелу од леукемије у Институту за мајку и
дете на Новом Београду.

избор

МОЈ

Делиријум тременс
Далибор Мергел,
етнолог и антрополог
Путовања су најбољи начин
да човек прихвати један од
основних постулата хуманости, а то је да нема добрих и
лоших народа и раса, већ само рђавих или племенитих
људи. Често путујем захваљујући свом послу и то радо чиним и у слободно време. Позитивна енергија којом се тада напајам и искуства сусрета с другим културама, ни по
чему драстично различитим
од наше да би нас делиле непремостиве препреке, чине
ме духовно и интелектуално
богатијим.
КЊИГА: Нажалост, немам пуно слободног времена за читање. Но могу да се похвалим десетинама прочитаних
књига ове године. То су црквени и грађански протоколи рођених, умрлих и венчаних који су основни извор
података за свако моје генеалошко истраживање. Чепркајући по својој библиотеци,
наишао сам на књижевно дело коме бих се радо вратио и
топло га препоручио љубитељима писане речи. Зове се
„Прочишћење”, а написала га
је Софи Оксанен. То је трилер који пружа одличан увид
у то колико је колаборационистичко наслеђе још увек
присутно код балтичких на-

Страну припремила

Мирјана
Марић

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ РЕЦИТАТОРИ
И ЛИКОВЊАЦИ
Такмичење у рецитовању поезије на страним језицима „Стиховизија” завршено је у уторак, 19. новембра, на финалној
вечери, када су изабрана три
најбоља такмичара по одлуци
стручног жирија. На полуфиналу у суботу, 16. новембра,
представило се педесет осам
такмичара из седам средњих
школа из Панчева, Ковачице,
Алибунара и Ковина, као и културни центар „Инфинитум” из
Глогоња. Деца су рецитовала
поезију на енглеском, француском, румунском, руском, јапанском и грчком језику.
Победницa седме „Стиховизије” је Ана Стојановић, ученица Медицинске школе „Стевица Јовановић” из Панчева,
која је рецитовала песму „The
Raven” Едгара Алан Поа. Анина менторка је професорка енглеског језика Маја Коленовић.
Друго место је освојила Ева Веселиновић из Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић” из Ковина, која је на
француском језику рецитовала песму „Libertе” Пола Елијара. Њу је за такмичење спремала професорка француског
језика Милица Покрајац.
По први пут треће место деле подједнако добре ученице
панчевачке Гимназије Исидора

Дадић („Inclusion” „Марша Форест центра”) и Анђела Кркобабић („Sometimes a Voice” Дона Макеја). Њихова менторка

једном при ли ку да по ка жу
своје умеће у рецитовању поезије на финалу у Смедереву
26. новембра.

је професорка Невена Секулић. Победнице панчевачке
„Сти хо ви зи је” има ће још

Удружење „Лас хентес” први пут је расписало ликовни
конкурс „Сликовизија”, на коме

ФОТО: М. ВАСИЉЕВИЋ

Музика

ОДРЖАНЕ „СТИХОВИЗИЈА” И „СЛИКОВИЗИЈА”

ПРИЗНАЊЕ „РАДЕ ОБРЕНОВИЋ”

су ученици ликовно представили песме са „Стиховизије
2019”. Пристигло је тринаест
одличних цртежа из две панчевачке школе, Медицинске и
Електротехничке, као и из школе „Бранко Радичевић” из Ковина. Прво место освојила је
Јована Миљковић из школе
„Бранко Радичевић” из Ковина. Јована је ликовно представила песму „Electric Funeral”
бенда „Black Sabbath”.
Друго место је припало Филипу Влајићу из Медицинске
школе „Стевица Јовановић” из
Панчева. Филип се одлучио за
песму „The Cat Piano”, a Маја
Чајић из исте школе заузела је
треће место ликовним представљањем песме „Hello” певачице Адел.
За музичку пратњу такмичара била је задужена панчевачка школа гитаре „Гитарта”,
а захвалнице су добили Никола Драгаш, који је својим карикатурама Шекспира, Сервантеса и Чехова наградио победнике „Сликовизије” као и
професор Миливоје Баћовић
који је члан жирија од прве
„Стиховизије”.
Организатори „Стиховизије”
су удружење „Лас хентес” и
Градска библиотека Панчево,
а покровитељ је Град Панчево.

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕВАЊУ

Гимназијски
идол

Награђена Гордана Влајић
Наша суграђанка књижевница
Гордана Влајић добитница је
награде „Раде Обреновић” за
2019. годину за књигу „Зедси”
у издању Издавачке куће „Пчелица” из Чачка.
Овај роман је необично храбра књига чија се ауторка упушта у опасно и готово непожељно подручје оригиналне
креације комбиновањем различитих функционалних стилова и многобројних перспектива нарације, градећи у својој
књизи мозаик форми и обиље
садржаја.
По ред на гра ђе ног де ла, у
ужем избору су се нашла и издања издавачке куће „Лагуна”
из Београда: „Нећу да мислим
на Праг” Соње Ћирић, деликатни роман о сазревању и избору сопственог пута, и „Како

ФОТО: З. БИСАК

Културни телекс

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

сам постао детектив” Ота Олтвањија, серија добро скројених детективских прича за децу, као и две књиге издавачке
куће „Пчелица” из Чачка: „На
путу сребра” Гордане Малетић,

озбиљно-забавни и поучни псеудоисторијски роман за децу,
и „Птица на ветар” Весне Алексић, самосвесна прича о свету
и животу какви би требали да
буду.
Жири за доделу награде „Раде Обреновић” Међународног
центра књижевности за децу
„Змајеве дечје игре” ове године је радио у саставу: Елизабета Георгиев, списатељица, преводитељка и библиотекарка из
Ди ми тров гра да, Вла ди сла ва
Војновић, сценаристкиња и списатељица из Београда, и Драгољуб Перић, професор и теоретичар књижевности из Новог Сада.
Награда ће бити уручена на
свечаности „Змајев дан” у центру „Змајеве дечје игре”, 6. децембра, у 12 сати.

У дворани „Аполо” у уторак,
10. децембра, биће одржано
такмичење гимназијалаца у певању под називом „Гимназијски идол”.
Ове године пријављено је седамнаест песама. Учесници ће
се такмичити у певању популарних поп-рок хитова уз пратњу деветочланог бенда који такође чине ученици oвe школе.
Све песме се свирају и певају
уживо.

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Десети сусрет соло певача
рода. С друге стране, може
се читати и из феминистичке перспективе.
ФИЛМ: Један од најупечатљивијих утисака ове године
на мене је оставило остварење Горана Марковића „Делиријум тременс”. На моменте
ми се чинило да гледам позоришни комад због дубине
поруке коју филм носи и сјајне глумачке екипе, с Тихомиром Станићем на челу, која је маестрално одиграла сваку сцену. Прича је инспирисана животом и личношћу великог Предрага Ејдуса.
МУЗИКА: Све видљивије катастрофалне последице глобалног загревања ускоро ће
нас лишити уживања у снежним чаролијама, па би их
зато требало проживети и овековечити на најбољи начин.
Мени у томе увек изнова пома же ал бум Кејт Буш „50
Words for Snow”. Сматрам га
својеврсном химном зимског
доба, које је напокон закуцало и на наша врата.

У Музичкој школи „Јован Бандур” у суботу и недељу, 7. и 8.
децембра, од 9.30, биће одржано Међународно такмичење
соло певача „Мита Топаловић”.
Ове године учествоваће више од двадесет пет музичких
педагога и осамдесет младих
певача из Србије, Македоније
и Румуније. Првог дана такмичиће се ученици основних школа у четири категорије, док ће

се дру гог да на пред ста ви ти
средњошколци у осам категорија. Оба дана биће завршена
доделом награда и концертом
лауреата, од 19 сати.
Жири чине професори соло
певања из земље и региона који су и сами довели своје ђаке. Такав, јединствен систем
формирања жирија омогућава
сваком учеснику транспарентно и објективно оцењивање.

Председник жирија за А-кате го ри ју је про фе сор МШ
„Јован Бандур” Татјана Стоиљ ко вић, док је као гост и
председник жирија у старијој
категорији редовна професорка Факултета музичке уметности у Београду мр Људмила
Поповић.
Такмичење организује Музичка школа „Јован Бандур”
Панчево.

ПАНЧЕВАЧКИ ПИСЦИ У ТЕМИШВАРУ

Дружење књижевних стваралаца
Писци из Панчева, чланови
Удружења књижевника Србије, Гордана Влајић, Александар Чотрић и Сенка Павловић
и уредници панчевачке Новинско-издавачке установе на румунском језику „Либертатеа”
Нику Чобану, Васа Барбу и Валентин Мик учествовали су 28.
и 29. новембра на Сајму књига
у Те ми шва ру и пра те ћим
манифестацијама – књижевној
вечери румунских и српских

писаца у „Српској кући” и књижевном часу пред ученицима
Срп ске те о рет ске гим на зи је
„Доситеј Обрадовић”.
Гости из Панчева представили су се темишварској публи ци сво јим књи жев ним
остварењима – поезијом, одломцима из романа и афоризмима. Постигнут је договор
да Савез Срба у Румунији следеће године објави Антологију
румунског афоризма „Мед и

отров”, коју је превео и приредио Александар Чотрић.
Панчевачки ствараоци у Темишвару су боравили на позив Савеза Срба у Румунији, а
на Сајму су своја издања представили Матица српска, „Службени гласник”, Матица исељеника Србије, Удружење књижевника Србије, „Либертатеа”,
„Срп ска реч” и дру ге из да вачке куће из наше земље и
Румуније.

Ови догађаји одвијали су се
у оквиру манифестације „Месец српске културе у Румунији”, а присуствовали су им и
амбасадор Босне и Херцеговине у Букурешту Славиша Ћеранић и генерални конзул Србије у Темишвару Владан Тадић, који су нагласили значај
оваквих сусрета за неговање
матерњег језика припадника
српске заједнице у суседној
земљи.

11

ЗАПИСИ

Петак, 6. децембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ДРАГО ТЕРЗИЋ, ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ РФЗО И СЛИКАР

СВЕТЛОСТ БАНАТСКЕ РАВНИЦЕ
Драго Терзић рођен је у Пљевљима у Црној Гори. По струци је економиста, којег је професионални пут довео у Банат.
Као врло млад добио је прилику да руководи Центром за културу у Опову и ту се срео с наивним сликарством. Каријера
му се одвијала узлазном линијом: био је начелник за опште
и управне делатности, бринуо
о здравству, образовању и култури, потом је изабран за директора пословнице осигурања
ДДОР у Опову, па за помоћника директора панчевачке филијале РФЗО, а последње три
године је овде директор... Али
све време, упоредо са одговорним пословима, развијао је своју уметничку страну. Скоро двадесет пет година слика наиву
на платну и стаклу.
ПАНЧЕВАЦ: Од кога сте научили да сликате по стаклу?
ДРАГО ТЕРЗИЋ: То сам први пут видео од једног Мађара
у Суботици. Звао Ласло Дворачко, а упознао сам га у ликовној колонији. Ја сам тада
већ годину дана сликао на платну... Врло брзо сам се осмелио
да и сам пробам.
l Сликање по стаклу изгледа веома компликовано?
– Код сликања по стаклу је
посебно то што се све ради обрнуто. Прво се слика потписује
здесна налево, а онда се оно
што је испред нечега слика прво. Ако су мердевине наслоњене на дрво, прво се сликају оне,
па тек онда дрво. Након сликања тих основних елемената
осликани делови се конзервирају. Земљано поље се, на пример, ради прстима. Тешкоћа је
у томе што потписујеш слику
за коју не знаш како ће испасти. Отежавајућа околност је и
то што стакло може бити само
по себи прљаво и то што производи светлост. А у раду нема
поправљања! Ипакм ове слике
су посебне и остављају јачи утисак него слике на платну.
l Када сте уочили свој дар
за сликање?
– Са двадесет седам година
постао сам директор Центра за
културу у Опову. Свидело ми
се што у Галерији постоји тако
јака традиција у области ликовне уметности. Тамо је радио чувени Јован Поповић, а
кроз галерију је прошла читава
плејада еминентних сликарских имена. У нашој цркви је
настао и иконостас Уроша Предића, тако да ме је сама средина повукла да то нешто што је
постојало у мени, а што нисам
имао прилику да до тада покажем, артикулишем. Прва изложба коју сам као директор Центра приредио у галерији „Јован Поповић” била је изложба
чувене Зузане Халупове. Онда
сам почео да се распитујем о
наивним сликарима у Ковачици. Пратио сам њихове програме и почео да им организујем

Слику је купио први
секретар Амбасаде
Јапана. Њему је мој
деда деловао смирено
и благо, па је он
пожелео да ради
исто што и деда...
изложбе, јер ми је било посебно интересантно што и чувена
глумачка имена из Холивуда
долазе у Ковачицу да виде шта
се тамо слика. Почео сам да
читам, истражујем и несвесно
да правим неку копчу с њима.
l Да ли је прво што сте насликали била наива?
– Прво што сам осликао био
је мој деда, за ког сам био

веома везан. Он је некада био
службеник на двору краља Николе. Нашао сам неку његову
фотографију и направио портрет како седи и пуши лулу.
Онда се десило да сам у једном тренутку приређивао изложбу у Дипломатском клубу
у Београду. На наговор тадашњег шефа клуба, поставио
сам и слику свог деде. После

амбасадори, министри и председници држава у својим колекцијама имају моје слике.
Све то подстиче у мени жељу
да се још више посветим уметности.
l Где сте све из ла га ли у
свету?
– Издвојићу, на пример, изложбу у чувеној галерији „Еболи” у Мадриду, а у Италији већ

Драго Терзић
неколико дана слику је купио
први секретар Амбасаде Јапана. Нисам могао да верујем!
Тражио сам да се упознам с
њим и да ми објасни зашто је
купио ту слику и он ми је казао да јако пуно ради и да му
је требала слика човека који
се одмара. Њему је мој деда
деловао тако смирено, благо и
опуштено, док се одмарао и
пушио лулу, па је он пожелео
да ради исто што и он... То му
је био окидач да купи слику. А
мени да схватим шта може да
уради један несвесан корак у
животу. Тада сам почео интензивније да сликам.
l Немогуће да до тада нико
није приметио ваш дар?
– Организујући изложбе, сарађивао сам са сликарским великанима као што су Милан
Коњовић, Зоран Петровић и
Сава Стојков. Сви они су ми
били копче са уметничким светом и сада се усуђујем да кажем да је уметност начин мог
живота, да без уметности не
могу. Свакодневно радим озбиљан и одговоран посао који
подразумева бригу о осигураницима. А онда викендом улазим у свет који ме смирује и
одмара. Тамо нисам под стресом и нема тензије, већ се расплињавам над палетом боја.
l Зашто сте се одлучили баш
за банатске мотиве?
– На мене је доста утицала
ковачичка наива. Она је препознатљива по фолклору и обичајима, као и по начину живота и рада сликара. Схватио сам
да у уметности треба да и сам
будем у том неком руралном
свету, да у овој банатској равници препознам нешто што ћу
на свој начин насликати. Бундеве су као симболи плодности Баната најчешћи мотиви
на свим мојим сликама. Оне
су сада постале мој јединствени ликовни израз, по њима ме
препознају. То је и утицало и
на чињеницу да Никола Кусовац, који је с резервом гледао
на наивну уметност, буде први
ликовни критичар који је устврдио да сам ја на путу да постанем препознатљиво име у
југословенској наиви. То ми је
дало храбрости и крила да радим још озбиљније. Онда су
уследили позиви из галерија у
земљи и свету. Многи дипломатски представници у Србији
куповали су моје слике. Бројни

дванаест година излажем у галерији „Света Марта”, у Варени, прелепом месту на обали
језера Комо. Излагао сам у музеју „Гвалдо Тадино”, па у Пољској, где сам излагао осам година на Међународном фестивалу у Катовицама... Добитник
сам и прве награде за најбољег
страног сликара на Међународном арт фе сти ва лу на и ве у
Букурешту.
l У чему је специфичност
наивне уметности?
– То су самоуки сликари, без
дана школе из области ликовног васпитања. Људи сами науче да користе боје и сликају
нешто што је аутентично, што
их окружује, а не призоре из
маште. Када погледате све те
ау то ре, чла но ве ко ва чич ке

људи, то је показатељ традиције која траје седамдесет година и вредности ковачичке
наиве.
l Боје које користите имају
посебно значење?
– Сликари имају те неке фазе у животу... Моја филозофија сликања је сукоб са човеком.
Готово да су ретке слике где
сам сликао човека, а и тамо
где сам га сликао био је у негативном контексту. Или је секао дрво или уништавао природу, не схватајући да тако уништава самог себе. Сматрам да
је за све лоше што се дешава у
природи крив човек. Све то дрвеће и растиње које нема на
себи лишћа, те голе гране на
мојим сликама, производ су
лошег односа човека према
природи. Све је мање воде, земља је топлија, па замишљам
да ће небо на овој планети једног дана постати црвено. Отуда на великом броју мојих слика као да је небо запаљено.
Природну плаву покушавам да
осликам и прикажем онда када у себи осетим оптимизам да
ће човек променити свој однос
према свету набоље. Тада не
сече дрвеће и не уништава изворе живота као што су бунари
и ветрењаче.
l Како успевате да ускладите посао са уметношћу?
– Иза себе већ имам четрдесет година радног стажа, а у
каријери су ми увек поверавани послови с посебним овлашћењима, с бригом о нечему.
Тако је и данас. У тематици
сам која је врло тешка, одговорна, пуна стреса и бриге за
осигуранике, да свако оствари
своја права и да од нас, чак и у
условима какви су, оде задовољан. Сама природа и тематика
посла носе једну тежину и мени много значи што знам да
могу да се преселим у један
свет који је леп, продуховљен,
опуштен, сачињен од палете
боја и мотива, потпуно супротан природи посла који радим.
l У сарадњи с неколико уметника насликали сте слику за
председника Србије?
– Био сам иницијатор тога
да наивци испричају своју причу о благородној Србији. Анга-

Слика у настајању
галерије, свако има аутентичан ликовни израз и на особен
начин се изражава бојама. Зузана Халупова, на пример, никада није знала да меша боје, а
постала је заштитни знак „Уницефа”. Мартин Јонаш је другачије сликао, њему је у фокусу
био човек с малом главом, а
великим екстремитетима. Његови ликови су људи којима
треба снага за рад у пољу... Све
су то карактеристике изворне
школе наиве која се изборила
за право да стоји раме уз раме
са уметношћу коју промовишу
музеји и галерије савремене,
ал тер на тив не и при ме ње не
уметности. Сликарски круг Ковачице, у који сам имао срећу
да будем примљен, чувено је
име у свету. У Ковачицу годишње дође око двадесет хиљада

жовао сам петнаест сликара из
Ковачице и за седамнаест дана смо направили слику површине осам квадратних метара. Она се налази у Палати Србије, дали смо је држави у залог.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На уметност која ме је одвела тамо где никада нисам
мислио да ћу отићи и која ме
је промовисала у животу на начин потпуно другачији од уобичајеног. Леп је осећај када
вас у галеријама или музејима
упишу у историју, када о вама
почне да пише ликовна критика, објављују књиге. Онда знате да сте на добром путу и да
сте успели у свету уметности
као сликар.
Мирјана Марић

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

Два века Црвеног
магацина
На територији Панчева има
грађевина које још увек трају
и одолевају зубу времeна иако су зидане пре више од сто
година. Једна од њих је Црвени магацин, монументална
зграда необичног облика која се налази на тамишком кеју, на почетку Улице др Жарка Фогараша.
Према неким изворима, подигнут је 1785, док се негде
може наћи да је година његове изградње 1787, што значи
да је стар више од два века!
Црвени магацин је саграђен
на Тамишу будући да се некада на тој реци одвијао жив
речни саобраћај, па је било
природно да баш на том месту буде највеће складиште
за жито у Панчеву, што је била пр во бит на на ме на овог
објекта. Његова фасада је у
почетку била црвена, па је по
томе добио назив. Данас је
зелене боје, али назив није
мењан.

српски војници закорачили
на панчевачко тло.
Црвени магацин се простире на површини од 7.000 квадратних метара. Има приземље и три спрата, а занимљиво је да су међуспратна конструкција и подови у њему од
дрвета. Међутим, то нимало
не умањује чврстину и постојаност унутрашњости Црвеног магацина. На давним цртежима и фотографијама Панчева види се да је тај објекат
доминирао панорамом града,
а упечатљив је и данас због
свог специфичног облика.
Република Србија је 1997.
године прогласила Црвени
магацин за културни споменик због његове архитектонске и историјске вредности и
великог значаја. У одлуци о
томе између осталог пише да
је у њему и око њега забрањено извођење било каквих радова који би могли да угрозе
његову статичку безбедност и

Занимљиво је да су Турци,
након што су 1788. године заузели Панчево, одлучили да
поштеде Црвени магацин рушења и разарања. Нема података на основу којих би могло да се закључи шта их је
навело на такву одлуку, али
је извесно да је захваљујући
њој Црвени магацин преживео један од најтежих периода у историји Панчева.
Грађен у барокном стилу,
Црвени магацин је врло брзо
постао један од најпрепознатљивијих симбола Панчева.
За њега су, како пише у старим документима, „знали трговци чак до Беча”.
За Црвени магацин је везан још један део панчевачке историје. Поред њега се 8.
новембра 1918. године искрцала српска војска предвођена капетаном Петром Арачићем, после чега је наш град
ослобођен.
„Војницима сам скренуо
па жњу да до ла зи мо ра ди
ослобођења наше браће, а не
у неку непријатељску земљу.
Рекао сам им: јунаци, сада
сте прешли у нашу, лепу српску Војводину. Напред”, рекао је касније капетан Арачић, присећајући се првих
тре ну та ка на кон што су

да је неопходно ажурно праћење стања и одржавање кровног покривача, свих фасада,
ен те ри је ра и ис прав но сти
инсталација.
Током већег дела године
Црвени магацин је закључан
и у њему се ништа не дешава.
Једном годишње у тој згради
се одржава годишња изложба
кућних љубимаца и украсних
птица, а повремено се приређују и стрељачка такмичења.
И то је то...
Штета је што је простор величине 7.000 квадратних метара највећи део године празан. Изгледало је да ће се то
променити 2010. године, када је покренута иницијатива
да се Црвени магацин претвори у место за окупљање
младих и одржавање различитих културних догађаја.
Међутим, на једној од седница Градског већа које су
одржане ове године одлучено је да се одустане од реконструкције Црвеног магацина
и да се раскине уговор с фирмом која је била аутор пројекта. Као разлог за то наведено је да су се променили
бројни закони, због чега је немогуће наставити посао на
даљој изради пројекта на првобитан начин.
М. Г.
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ТЕЖАК ПУТ ДО РЕШЕЊА ЗА СЕОСКА СМЕТЛИШТА (3)

ДЕПОНИЈЕ ТРЕБА (ШТО ПРЕ) ГАСИТИ
Сметлишта у насељеним местима већ годинама тиште како грађане, тако и запослене у
тамошњим јавним комуналним
предузећима, која имају обавезу да се њима баве. Поред
тога што их је веома тешко
одржавати уз скромне кадровско-техничке ресурсе, ниједна
од тих депонија не испуњава
законске предуслове за легално постојање.
Док се трага за целовитим
решењем овог сложеног проблема, поменуте фирме га превазилазе од данас до сутра помоћу штапа и канапа, а можда
највећу муку задају им чести
пожари нагомиланог смећа изазвани на разне начине.
У претходним наставцима
овог серијала било је речи о мукама које комунална предузећа муче у вези са одржавањем
сметлишта, а као спасоносно
решење наметао се процес њихове ревитализације. Заправо,
ради се о уклањању тих депонија и препуштању улоге одношења кућног смећа градском
предузећу, ЈКП-у „Хигијена”.
То је засад урађено само у
једном насељеном месту, и то,
може се рећи, прилично давно.

Старчевци први решили
проблем
Још пре десетак година старчевачка депонија је санирана,
а директор комуналног предузећа које је дотад било задужено за њено одржавање, Милан

Бачујков, каже да је све рађено
према задатом пројекту.
– Најпре је уклоњен слој смећа до земље „здравице”, где је
постављена непропусна фолија, која не дозвољава даље ши-

остатак је финансирао Град.
Посао није доведен до самог
краја: одрађене су три фазе, а
четвртина депоније није санирана, као ни површински део
– наводи Бачујков.

шуту и другом кабастом смећу, које су људи навикли да
сами одвозе, некада на депонију, а сада остављају на ободима места и, како чујем, чак
и на омољичком сметлишту.
То ситно што нађемо у грађевинском рејону сами покупимо, док је за атаре задужено
предузеће које ангажовао Град
– наводи први човек ЈКП-а
„Старчевац”.

Глогоњци имају муке
са скипом

И глогоњско смеће још увек на истом месту
рење отрова, као ни паљење
или експлозије. Потом је све
то враћено на своје место и
прекривено чистом земљом.
Постављене су разне сонде, а
направљени су и канали за одвод воде која се сакупља на површини. Све то коштало је око
четрдесет милиона динара; већи део платила је Покрајина, а

Ипак, главни циљ је испуњен, јер сметлиште је затворено и зарасло у коров, што је такође добро, премда не би било
лоше да буде и пошумљено.
– Тек понеко тамо с пута баци нешто ситно, што није ништа у односу на упадљивије
формирање дивљих депонија.
Ради се о грађевинском отпаду,

Док чекају да и њихова депонија буде угашена, и Глогоњци
се, попут других, довијају како
знају и умеју. Директорка тамошњег комуналног предузећа Љиљана Станковић каже да
се смеће месечно односи двапут по три дана.
– Депонију чистимо скипом
који је веома стар и често се
квари. И нас мучи недостатак
кадра, па нам лети, када се
сметлиште често пали, у помоћ прискачу панчевачка ватрогасна служба и наше добровољно ватрогасно друштво. Када нам је скип исправан, гасимо и њиме тако што бацамо
земљу преко запаљене и задимљене површине. Покушавамо
и да санирамо дивље депоније, али због немарности појединаца константно ничу нове.
Како бисмо то спречили, поставили смо табле по ободу села и на другим критичним местима – наводи директорка.

У НОВОМ СЕЛУ ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Фолклораши и певачи за малу Петру
Манифестација под називом
„Сабор песме и лепоте Србије”
одржана је у недељу, 1. децембра, у организацији Културнопросветне заједнице Србије и
локалних институција – Месне
заједнице и Дома културе, а
под покровитељством Града
Панчева.
Овај догађај привукао је много публике, као и велики број
учесника, а поред свих фолклорних секција Дома културе, наступили су како истакнути естрадни уметници, тако и
на десетине девојака и момака
у народним ношњама.
Одржана су и надметања у
неколико категорија. Тако је,
након што су сви кандидати

отпевали по две изворне народне песме, за најбољу интерпретаторку проглашена Јелена Пајић из Новог Милошева. У међувремену је уприличен избор за најлепшу девојку у ношњи, а побе ди ла је Но во се љанка Марина Малица, док су награђене и њене суграђанке Марија Бубњевић и Ања Рађен,
као и До лов ка
Милица Николић.
Поред тога, најлепши пар у ношњи чи ни ли су Ма ри на

су за у зе ли Ми ла на
Стан ко вић и Фи лип
Мар ко вић (До ло во).
Специјална награда додељена је и естрадној
уметници Изворинки
Милошевић, а публику су забављале и њене колеге Данка Стојиљковић и Раде Јоровић. Све њих пратио је
Народни оркестар из
Новог Села.
Догађај је имао и хуманитарни предзнак,
јер је прикупљан доНајлепши носиоци ношњи бровољни прилог за лечење мале Петре ЂорМалица и Маринел Малајма- ђевић, а у кутији се нашло око
ре (Ново Село), а друго место осамдесет хиљада динара.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница планира изградњу
нове пешачке стазе испред
фудбалског игралишта у Улици маршала Тита. Предавање
за пољопривреднике на теме
као што су плодност земљишта, утицај ђубрива на раст
биљака и производња и заштита паприке биће одржано у суботу, 7. децембра, од 18 сати,
у сали Месне заједнице.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће тренутно сређује центар села, а радници
сакупљају лишће и поткресују тује док чекају дане без кише за наставак крпљења рупа
у асфалту. Манифестација „Сабор песме и лепоте Србије”
одржана је у недељу, 1. децем бра, у спорт ској ха ли.
Представнице удружења жена биле су на прослави Амбасаде Румуније у београдском
хотелу „Хајат”, када су представиле ношње, ручне радове
и неизоставни банатски хлеб.
Четврта фолклорна група и
први ансамбл Дома културе
гостоваће од 11. до 15. децембра на фестивалу у Прагу.
Долово: Због радова на електричној мрежи у четвртак, 5.
де цем бра, би ће ис кљу че на
струја у селу. КУД „Банатски
вез” из Долова учествовао је
на „Сабору песме и лепоте
Србије” у Новом Селу, када
су за најлепши пар по избору
пу бли ке иза бра ни Ми ла на
Станковић и Филип Марковић, док је Милици Николић
припала друга награда за најлепшу девојку у народној ношњи по мишљењу стручног
жирија.
Глогоњ: Радници комуналног
предузећа заменили су оштећене и поломљене даске на
клупама у парку. Етнолог Никола Влајић одржао је предава ње о ју на ци ма срп ског
устанка у Војводини – Книћанину, Косанићу и Шупљикцу – у петак, 29. новембра, у
Дому културе.

Иваново: Иако је Месна заједница замолила мештане
да не бацају смеће на улазу у
село код моста, јер то није
званична депонија, неодговорни појединци су то наставили да чине, а неки су снимљени и пријављени на надлежном месту.

Јабука: Месна заједница организује сакупљање половне
очуване одеће и обуће коју ће
поделити најугроженијима, а
одзив грађана који су донели
ствари је одличан.
Качарево: Промоција књига
„Кроз прстохват цимета” и
„Запричавање. Заваравање. Завиривање.” Александре Михајловић из Панчева уприличена је у петак, 29. новембра,
у свечаној сали Месне заједнице. Удружење Македонаца
„Вардар Качарево” снимаће
ускоро божићну песму за РТС.
Омољица: КУД „Жисел” организује упис у све старосне
фолклорне групе, а упоредо
с тим припрема се за традиционалан годишњи концерт, који ће бити одржан
22. децембра.
Старчево: Дом културе је обележио свој дан у петак, 29.
новембра, у малој сали, уз
кул тур но-умет нич ки про грам. Сутрадан је епископ
Никанор у пратњи више свештеника осветио темеље нове цркве. Предавање на тему
упо тре бе пче ли њег отро ва
уприличено је у среду, 4. децембра, у свечаној сали Месне заједнице.

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – СЕКЦИЈА МКУД-а „БОНАЗ ШАНДОР” ИЗ ИВАНОВА (8)

Ускоро мађарска етно-кућа
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено.
Иако у Иванову не постоји класично удружење жена, део тамошњих мештанки сасвим добро употпуњава слободно време под окриљем Мађарског
културно-уметничког друштва
„Боназ Шандор”.
Ана Фишер, потпредседница Друштва, задужена за женску секцију, каже да је четрдесетак њених суграђанки веома
ак тив но у удру же њу, што у
оквиру женске певачке групе,
што бавећи се рукотворинама.
– Због то га, ка да иде мо
на ет но-ба за ре по окол ним

местима, за разлику од других,
ми увек мењамо састав оних
који ће да праве и продају колаче. Тако и на састанцима у
Мађарској и другде некад нас
представљају други, а не само
председник Андраш Немет или
ја – каже ова Ивановчанка.

неку етно-кућу. Но испало је да
смо добили потпуно опремљену зграду у којој ћемо моћи да
организујемо разне радионице,
да заједнички припремамо колаче и приређујемо друге активности. Имаћемо собе за издавање и, рецимо, направићемо ет-

Мекике и крофне добро ишле на „Рибарским данима”
Удружење је досад имало свој
кутак у Дому културе, а ускоро
ће бити пресељени у нови простор, који је мађарска држава
купила за њих.
– Када су њихови представници били у обиласку, видели
су у каквим условима радимо,
па је било речи о томе да купимо

но-кутак, па сада селимо рукотворине и други инвентар. Треба
још неку папирологију да завршимо, а отварање се очекује на
пролеће – најављује Ана Фишер.
Она наводи да је штета што
нема млађих чланица, које притом слабо говоре мађарски. Зато у последње време долази

наставник из Румуније, који
подучава и децу у Војловици.
– Чланице су махом старије
особе. Тек понека има испод
педесет, и сваке среде се лепо
дружимо. Имамо женски хор
од нас дванаест, а радимо под
палицом Јулијане Алмаши, наставнице у ивановачкој школи.
На репертоару су углавном песме Секељ-Мађара. Обавезно
наступамо на „Дану матерњих
језика” или приликом дана школе, као и на сусретима јужнобанатских Мађара у околним
местима. Бавимо се и израдом
ручних радова и старинских колача. Рецимо, за наше „Рибарске дане и ноћи” правимо мекике и крофне, а у зависности
од манифестације, спремамо
разне врсте колача, па рецимо
у Долово носимо штрудле. Најчешће сами финансирамо пут,
а понекад нам помогну Месна
заједница или Дом културе. Ова
установа нам је бесплатно уступала просторије, а једанпут смо
добили и од Града новац за пројекат. Морам да истакнем и то
да неколико пута годишње правимо чајанке, када нам долазе
сународници из околине – истиче потпредседница.

И стари и нови: Јелесијевић и Јешић

У СТАРЧЕВУ, 29. НОВЕМБРА

Имендан Дома
културе
Стар че вач ки Дом кул ту ре
обележио је имендан у петак, 29. новембра, с обзиром
на то да још увек носи назив
карактеристичан за нека давно прохујала времена. Ова
установа је за ту свечану прилику окупила бројне званице
– од представника локалне
самоуправе, преко заступника разних удружења, културних ор га ни за ци ја, вер ских
заједница и спортских клубова, па до медија.
Интересантно је да су се у
том дру штву на шла и два
претходна директора Дома
културе: Видомир Јелесијевић и Далибор Адамов. Њима
се, као и свим другим уваже ним го сти ма, ак ту ел ни

вршилац те функције, Дарко Јешић, обратио пригодним поздравним говором. Он
је, поред осталог, анализирао одлазећу програмску годину и захвалио свима који
су дали допринос у реализацији тих активности.
Вече су дивним звуцима
тамбуре зачинили чланови
Тамбурашког оркестра „Неолит”, који већ дуже време
стварају под сводовима Дома
културе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 6. децембар 2019.
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НА ПРОДАЈУ мангулице за
клање, козе и јарићи. Звати после 17 сати. 065/96102-14. (286387)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ АСТРА Г караван
2007. годиште, 1.800 евра.
060/525-41-07. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаранција, вршимо ремонт.
063/705-18-18, 335-930.
(286399)

ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005. годиште, дизел. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ПРОДАЈЕМ букова и церова дрва, 6.000, изрезана.
„Топлина”, 063/364-310.
(286408)

УГАЉ

063/832-29-79
069/716-463

(9/286464)

Ковинска коцка 6.850
Пљевља
13.500
Сушени вреоци 13.500
ИСПОРУКА У РОКУ
ОД 24 САТА
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
ЧЕКОВИМА до 180 дана

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, црн,
клима, подизачи, регистрован, одличан.
064/142-55-93. (286270)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (286440)
ДОБЛО макси теретни,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/587-50-24. (286440)
ПЕЖО 1.4, 2007, петора
врата, фул опрема.
064/587-50-24. (286440)

ИЗДАЈЕМ повољно монтажну гаражу на Тесли.
063/876-10-43, 063/70010-91. (286341)

АПАРАТИ

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора врата, сва опрема.
064/130-36-02. (286440)

КУХИЊСКИ бојлер, вешмашина, половни делови
од веш-машина. 013/25205-10, 063/703-76-07.
(286316)

ЈУГО 55, 2006, атестиран
гас, фијат пунто, 1996. годише, очувани, регистровани. 063/140-62-92.
(286445)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на ДВД. 063/288278, 343-563. (286310)

ОПЕЛ корса Д, 2007, 1.3,
мулти џет, спорт. 063/256191. (286417)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ „лифам“-ов
круњач-прекрупач, повољно. 063/771-15-68. (СМС)

ПРОДАЈЕМ крека весо,
цена 7.000 динара.
065/865-66-70. (286410)
ПРОДАЈЕМ женску гардеробу 40 - 42, из Немачке,
и торбе. 062/814-84-68.
(286432)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, равна плоча, вешмашина, ТВ филипс.
063/158-27-50. (286433)
ПРОДАЈЕМ плински камин 12. 063/256-191.
(286417)
ПРОДАЈЕМ јунећу полутку, 8. децембра. 063/212195. (286419)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (286227)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
може и полутке. Омољица,
617-336. (286248)
ПРОДАЈЕМ шпорет смедеПРОДАЈА огревног дрвета,
ревац седмица, бицикл побуква,
багрем,
цер,
исечеПРОДАЈЕМ
кревете
самце
АУТО рено твинго, 2000.
ни, дечји моторбицикл и
но
и
исцепано.
„Босанац
–
на
спрат,
и
душеке
за
годиште, врло добро стабицикл. 064/367-96-96.
013”,
064/357-82-08.
кревете.
064/143-52-98.
ње, серво волан, зимске гу(286283)
(286259)
(285901)
ме. 066/345-476. (286331)
ПРОДАЈЕМ носач за скије СВИЊСКЕ полутке, прасиШКОДА фабија, 1.4, 2007, ШПОРЕТ на дрва, тики
ПРОДАЈЕМ форд фокус
ћи, услужно клање, могући кровни пактрегер за аубојлер,
перомат,
мотор
ТДДИ, 1.8, 2000. годиште, 11/2020, 157.000, зедер,
ност доставе, квалитет.
то. 063/716-48-68.
1.200 евра. 063/118-70-80. 3.200 евра. 064/651-32-65. АПН 4. 061/644-62-07.
065/614-74-40. (286295)
(286260)
(286208)
(286455)
(286377)
ВЕШ-МАШИНА горење,
ПРОДАЈЕМ ауто-приколистолица за клавир, тросед,
ВОЗИЛА
„БОР
ДРВО”
ПАНЧЕВО
цу носивости 400 кг, цена
две фотеље. 064/290-46ПОТРАЖЊА
110 евра. 062/335-241.
• Буква, багрем, храст – најповољније
44. (286307)
(286389)
•
Брикет
17.990
дин/тона,
мешано
дрво
2.500
динара/м³
ОТКУП возила, алата, проПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв.
даја делова. 063/782-82• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
Тел. 063/827-79-89. (286342)
69, 061/211-59-15.
062/873-19-80; 064/503-30-11
УГАОНА гарнитура, са(285766)
мачки кревет, трпезаријНАЈПОВОЉНИЈИ откуп
ШТЕДЊАК
за
етажно
греПРОДАЈЕМ
дебеле
свиње.
ски сто, столице, компјуСушени вреоци 12.800
свих врста возила, катали- јање на чврсто гориво, ал- 013/631-811, 064/288-74- терски сто. 063/861-82-66.
Штаваљ коцка 13.800
затора, продаја делова,
фа 70 Е, 36.000 динара.
(286353)
71. (286262)
Пљевља
12.600
долазим на адресу.
064/267-54-42. (286223)
Костолац
8.000
069/203-00-44, 066/409ПРОДАЈЕМ исправан
Ковин коцка
7.500
991. (285766)
фрижидер горење.
Сирови вреоци 8.000
063/155-85-95. (285932)
063/893-89-87
МАШИНЕ
ЗАМРЗИВАЧ 260 литара,
065/893-89-87
сандучар, горење 120
ИСПОРУКА ОДМАХ
евра. 062/504-504.
ПРОДАЈЕМ тањирачу и
(286379)
круњач прекрупач.
ДАЧИЈА 1.4, 2005, фул
ДЕБЕЛА свиња и прасићи
ШПОРЕТ на бутан, две
опрема, 150.000 км, исте- 069/617-059. (26407)
ПРОДАЈЕМ свиње за клана продају. Тел. 061/286рингле и бутан боцу прокла регистрација.
ње. Тел. 013/618-484.
41-00. (286308)
ГАРАЖЕ
дајем. 013/352-038.
064/587-50-24. (286440)
(286382)
(286266)
ПРОДАЈЕМ цепач за дрва.
ПУНТО 1.1, 1998, троје
ПРОДАЈЕМ товљеника и
врата, атестиран плин, ис- ПРОДАЈЕМ гаражу на Ко- кавезе за коке носиље, је- НА ПРОДАЈУ трактор ИМТ Љубомир. 064/980-73-17.
(286320)
560 и мушко теле.
текла регистрација.
дан полукавез. 065/331тежу 2. 062/814-84-25
(СМС)
064/587-50-24. (286440)
82-63. (286386)
066/354-791. (286272)
ПРОДАЈЕМ фрижидер маПРОДАЈЕМ голф 2 дизел,
регистрован. Тел. 063/77881-33, 013/332-384. (286326)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ли, ккомбиновани фрижидер велики, веш-машину.
064/129-73-60. (286359)
ТЕЛЕВИОР, лустер, стазе,
нафтарица, кровни носач
југо. 062/847-13-62. (286345)
ФРИЖИДЕР 145 л – 165 л,
веш-машина, комбиновани
фрижидер, турбо рерна.
063/861-82-66. (286353)
ПРОДАЈЕМ товне свиње и
прасиће, клање и превоз.
063/812-36-04, 062/691205. (286354)
ПРОДАЈЕМ кухињске елементе: судопера 3.000 нова. 371-568. 063/773-4597. (286370)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
candy C 241, скроз исправна, 60 евра. 066/95096-97. (286469)
ПРАСИЋИ, крмаче и балирана детелина на продају.
Мића, 064/303-28-68.
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, двокрилна улазна врата.
352.114. (286358)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, долазим на
адресу. 061/148-01-31.
(285482)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље на Новосељанском
путу, пре Крнете. 063/10304-33. (285939)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (286102/3)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, фрижидере,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47, долазим на адресу.
(286078)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
гвожђе, бакар, акумулаторе. 066/900-79-04.
(286214)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (286220)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове, сифон флаше, старе играчке
и остало. 063/705-18-18,
335-930. (286399)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна, вршимо ремонт. 063/705-1818, 335-930. (286399)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

У Пелистерској улици у
Панчеву продајем 4 плаца,
укупно 36 ари 67 квм, на
једном месту. Парцела бр.
11972 плацеви 8,9,10,11.
Може све или посебно.
065/257-91-00. (СМС)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
легализовано. 063/771-4224. (286294)
КОД ГИМНАЗИЈЕ, етажни
део куће, I спрат, 70 квм.
063/870-74-56. (286322)

КАЧАРЕВО, на подају двоспратна комфорна кућа
на идеалној локацији.
063/401-052. (285895)
ОМОЉИЦА, започет објекат 200 квм, гаража, струја, вода, плац 11.5 ари.
064/260-05-34. (286265)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински
ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

(2/285971)

ПРОДАЈЕМ камион рено
премијум 420 R, у возном
стању. 063/103-04-33.
(285938)
ПОЛО 1.0, бензинац, прешао 115.000, регистрован
до октобра 2020. Тел.
063/716-48-68. (286260)
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ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа,
са 27 ари грађевинског
плаца, 18.500 евра.
065/342-23-91. (286213)
ПРОДАЈЕМ, Скробара 10
ари, ЗФ фабрика, започета градња, легализација.
060/346-51-11. (и)
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ДВА ЛАНЦА багрем шума,
у Шушари, продајем,
3.600 евра. 063/776-16-77.
(286457)
КУЋА, Банатско Ново Село, ПР + ПК, 40.000, 150
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286467)
ИВАНОВО, реновирана
кућа, 70 квм, на 14 ари,
18.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286466)
ВИКЕНДИЦА, песак, ПР +
ПК, 122 квм, 35.000 евра.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286467)
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
11 ари, на продају, усељива. 064/172-86-12. (286314)
БРЕСТОВАЦ, ПР, нова,
усељива, хитно, 84 квм,
16.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286467)
СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (286309)
КУЋА, СУ, ПР, I, ПК, Миса, 400 квм, 250.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286467)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси,
код школе, две етаже, повољно. 063/787-31-39.
(286289)

КУЋА, 120 квм, две јединице, 5,5 ари, Цара Душана. 064/075-23-67.
(286301)
ЈАБУКА, кућа 100 квм,
плац 5 ари, 27.000 евра.
063/870-74-56. (286322)

ВОЈЛОВИЦА, 70 + 30 квм,
на 6 ари, 40.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (286305)
ЊИВА, 72 ара, Јабучки
пут, код „Споменка”, друга дуж, 7.000. 060/353-9910. (286348)
КУЋА, 140 квм, помоћни
објекти, 17 ари, центар
Иланџе. 064/075-23-67.
(286301)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 140 квм,
1/1. 061/590-24-70.
(286426)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5
ари, темељ, вода, 19.500.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286467)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ стару кућу или
плац 4 – 7 ари, у ширем
центру Панчева. 065/25887-88, 066/299-666. (286001/р)

ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ плацеве на
Златибору, 800 евра по
ару. 069/158-63-76.
(286414)

СТАРЧЕВО, 10 ари, 240,
локал, 45.000; плац Стрелиште, 9 ари, 40.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (286391)

КУЋА 100 квм, Козарачка
10-б, 25.000 евра.
062/830-29-01. (286461)
КУЋА 60 квм, 2 ара, Козарачка 10-а, 13.000 евра.
062/830-29-01. (286461)
КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, 15.000 евра, 2 ара,
Козарачка 10-ц. 062/83029-01. (286461)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, Светозара Милетића. Тел. 063/776-17-77.
(286457)

СОДАРА, троипособан, VI,
ЦГ, лифт, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (286278)
АМК некретнине. Процена
продајне вредности некретнина. Његошева 12.
061/262-08-44. (286338)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ двособан, трособан стан.
062/208-828. (286261)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, VI, ЦГ, 42.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(286305)

СТАРА кућа на 6 ари плаца, близина центра. Власник. 064/136-42-00.
(186443)
ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи,
површине 68 квм, са плацем од 7 ари, 20 квм.
064/134-97-60. (286439)

ЦЕНТАР, једнособан, 28
квм, 18.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(286309)

ЧЕТВОРОСОБАН, 173
квм, центар, салонски, тераса, подрум, тавански
простор. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286300)

СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан 96 квм, (81 ЦГ), IV
спрат. 064/1`63-57-59.
(286264)

ПРОДАЈЕМ два плаца и
две викендице, Јабуков
цвет. 069/158-63-76. (286414)

ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКО земљиште, 110
ари, 1.700 евра/ар. Северна зона. 064/136-42-00.
(286166/р)

ЈЕДНОСОБАН, 38 квм,
центар, салонски, идеалан
за канцеларију. (470),
„Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71.
(286300)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двособан стан,
55 квм, 23.000 евра.
064/035-79-58. (286450)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(286309)
КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, X, ЦГ, 39.000, договор. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(286305)

СЕНИОРСКИ програм за
65+. Правни начин за сигурно треће доба. АМК
некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (286338)
КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурносна врата, без посредника. 061/613-10-11.
(286311)

НОВА МИСА, трособна
етажа, ВПР, гаража, подрум, 48.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(286393)
КОТЕЖ 1, троипособан,
IV, ЦГ, лифт, без улагања.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (286278)

Петак, 6. децембар 2019.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОИПОСОБАН стан на
Стрелишту, 66 квм, укњижен, централно грејање,
лифт, ПВЦ столарија, сигурносна врата, продаје га
власник. 063/376-191,
063/376-189. (286323)
ТЕСЛА, 56 квм, ТА, ВПР,
тераса, 35.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(286278)
ТСЛА, новија зграда, дуплекс, 80.000; једноипособан, I, 26.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(286466)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ, 45 квм, мањи
двособан, лифт, ЦГ,
35.500. „Гоца”, 063/89977-00. (286379)
ЦЕНТАР, 51 квм, двособан, 29.000, полусутерен,
усељив. „Гоца”, 063/89977-00. (286379)
КОТЕЖ 1, 2.5, ЦГ, 47.000;
Тесла, дворишни, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (286123)
ШИРИ центар, двоипособан, IV, ТА, 58 квм,
28.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286393)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
IV, ЦГ, дуплекс, 70 квм.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286393)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, трособан, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286467)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
55 квм, II, уредан, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (љ286350)
ТОП! Карађорђева (Његошева – ЈНА) 109 квм –
59.000 евра. АМК, Његошева 12. 061/262-08-44.
(286338)
СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, 62 квм, XII,
ЦГ, усељив. 064/327-5410. (186356)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
ар, ЕГ, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (286393)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
шири центар, ново, 27
квм, приземље, власник,
укњижено, 24.000.
060/559-.47-94. (286465)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ЕГ,
54, 40.000, сређен. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286467)

КОТЕЖ 2, двособан, преуређен у двоипособан, 60
квм, V, ЦГ, усељив, 42.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286376)
КОТЕЖ 2, леп троипособан, 55.000, већи двособан, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(286101)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, wi/fi,
130 евра. 069/113-00-73.
(286434)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
стан, 27 квм, на Миси,
близу школе. 061/131-2642. (286373)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан ИЗДАВАЊЕ, Миса, једнона Тесли, намештен, ЦГ.
собан празан, ЕГ, први.
Тел. 063/371-325. (286401) 069/744-286. (2864679

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Котеж 2. 063/744-6809. (286378)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
намештен, са грејањем.
065/865-66-70. (286410)

ИЗДАЕЈМ луксузно намештен стан на Стрелишту.
063/801-90-47. (286431)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, исплата одмах. 064/385-3115. (285207)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни станови и куће, брза и
сигурна продаја. 061/66291-48. (286466)

СТАНОВИ

AKCIJA!
5.12-11.12.2019.

18900

RSD

ИЗДАВАЊЕ

....

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру.
062/978-34-26, 063/313005 (СМС)

НОВА МИСА, једнособан,
33 квм, ВП, ТС, тераса,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(286376)

СТРЛЕИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 31.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (286376)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,с амце, студенте,
центар. Раднички смештај.
ИЗДАЈЕМ намештен једно- 063/502-211. (286384)
собан стан, нова Миса,
ТА, приземље. 063/77961-32. (86327)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. Тел.
069/351-63-63. (286337)

ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ,
на дуже. 066/494-900.
(286339)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. Л064/171-22-70,
064/090-10-92. (286360)

МИСА, 50 квм, 24.250, реновиран, приземље, посебан улаз, власник.
063/304-222. (286330)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (286393)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан, дуплекс, новија
градња, 91 квм, III, ЦГ,
лифт, 70.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (286376)

ЦЕНТАР, новија зграда,
лукс стан, трособан, II, ЦГ,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (љ286350)

ТЕСЛА, Нови свет, новија
градња, четворособан, дуплекс, 112 квм, IV, ЦГ, без
улагања, 92.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (286376)
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ИЗДАЈЕМ стан 46 квм на
Котежу 2. 062/271-124
(СМС)
ТЕСЛА, двособан, IV, 52,
ТА, празан, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (286467)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту и Содари, повољно.
066/937-00-13. (1286438)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА (470), „Дива
некретнине” купује станове. Дискреција, правна сигурност. 345-534, 064/24605-71. (286300)
АМК некретнине. Куповина станова, брза реализација. Његошева 12.
061/262-08-44.
(286338)

Поликлиника „Panmedica” Панчево
Тел. 013/351-551, 064/133-54-98

Др мед. Душан С. Анђелковић
интерниста-гастроентеролог

• интерна медицина, гастроентерологија
• ултразвук стомака, гастроскопија,
колоноскопија
Панчево, Жарка Зрењанина број 125
СОДАРА, двособан стан,
55 квм, 23.000 евра.
064/035-79-58. (286450)

ХИТНО купујем стан, исплата у кешу. 060/551-6450. (286350)

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан у центру. Депозит обавезан. 061/16234-63. Зоран. (286206)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем, стара Миса.
060/011-96-66. (286277)
ИЗДАЈЕМ два трособна
стана, ненамештена стана
у кући на новој Миси, са
ЦГ, цена 150 евра.
060/096-34-09. (286282)

Pileći batak i karabatak
1 kg

00
69
89.99

99
59
89.99

RSD

RSD

....

....

-23%

-33%

НОВА МИСА, издајем једноиособан празан стан.
061/208-51-51. (286290)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан за издавање.
064/145-47-48. (286291)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двособан стан, 80
квм, угао Книћанинове и
Светозара Шемића.
062/435-323. (186298)

Sir Gauda/Edamer

Kisela pavlaka 20% mm

Montella rinfuz 100 g

Mlekara Pančevo 400 g

10999

00
269
369.99

RSD

RSD

....

....

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике у центру града.
062/435-323. (186298)

-27%

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на новој Миси,
за самце. 063/839-56-81,
013/370-398. (286304)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру. Тел.
062/978-34-26. (286336)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, 54 квм, центар, гас. 064/320-84-32.
(286364)

Banana

Krem Eurocrem

1 kg

500 g
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

ДВА ЧАСА ГРАТИС

013/334-345
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

Петак, 6. децембар 2019.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије на неодређено
време. 060/033-56-10.
(286454)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЛУКСУЗАН, комплетно
опремљен двособан стан
са ЦГ, на Котежу 2, за издавање. Моб. 063/701-1131. (286456)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан, довришни стан
код Болнице. 063/80951-72. (2864479

ЛОКАЛИ
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 84
квадрата у Моше Пијаде,
Хотел „Тамиш”. 060/07056-78. (СМС)
ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)
ИЗДАЈЕМ два сређена пословна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Viber 076
425-03-02. (285100)
ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Библиотеке и Максија, Немањина 5.
064/134-06-08. (285937)
Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ
– МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. децембар 2019.
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру града, 25 квм.
062/435-323. (286298)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у Горњем граду, у
близини здравствене станице, 100 квм, идеалан
магацински простор, канцеларија, санитарни чвор,
сређен, иодмах усељив.
Тел. 063/845-44-59.
(286315)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (286267)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, Змај Јовина 5-б, изузетан, 39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285768)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, 150
квм. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (286324)
ИЗДАЈЕМ фризерски простор у Панчеву, договор.
063/224-437. (286430)
ПРОДАЈЕМ локал 62 квм,
погодан за више делатности, повољно, може и замена. 065/510-52-56.
(286428)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возац са Ц категоријом за развоз по Србији. 062/889-01-20 (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: купатила, поправке/преправке,
реновирање, вентили, славине, одгушење. 061/193009. (285962)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне. Уграђујем/поправљам. 064/18125-00. (285976)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(283511/р)
ПОТРЕБАН радник у аутоперионици. Звати на
064/646-6610. (ф)
СЕЛ И ДБ Е
ПЕТРОВ – ТРАНСПОРТ

У земљи и
иностранству превоз
робе и селидбе
са радницима и без.
Монтажа и демонтажа
намештаја.
Тел. 061/324-37-50,
Стева

(9/285322)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, слаПОТРЕБНЕ раднице за рад вина, бојлера, котлића.
ИЗДАЈЕМ повољно мањи
у маркету Идеал, на Стре- 063/836-84-76. (283511/р)
локал поред Зелене пија- ИЗДАЈЕМ локал од 64 квм, лишту. 013/333-160,
це. 063/876-10-43,
АЛУ ПВЦ столарија, ролету центру. Тел. 063/722-49- 063/106-02-84. (285608)
063/700-10-91. (286341)
не, комарници, венеција98. (ф)
нери, тракасте завесе,
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, ИЗДАЈЕМ локал у центру,
ПОТРЕБНЕ раднице
уграђујем, поправљам.
код Аутобуске станице.
за рад у кухињи
45 квм. 063/101-69-37.
063/882-25-09. (285592)
063/278-421. (286234)
и за роштиљем.
(186349)
КОМБИ превоз робе, граПочетна плата за
ПРОДАЈЕМ повољно локал
ђевинског материјала, сераднике
са
искуством
на пијаци. 063/101-69-37.
лидбе. Иван. 064/243-8250.000 + пријава
(286349)
85. (285436)
+ топли оброк,
ИЗДАЈЕМ пословни пробез искуства 45.000 +
СЕЛИДБЕ, камионски,
стор 82, 120, 160, 232 квм.
пријава + топли оброк.
комби превоз, екипа рад060/312-90-00. (286258)
ника. Одвозимо непотребЋевабџиница „Хало Лековац”
ИЗДАЈЕМ локал, центар
не ствари. 064/280-30-16,
Тел. 063/897-55-04
Стрелишта, смартблок, од063/731-77-67. Владимир.
(6/284892)
лична локација, 34 квм.
(286334)
064/006-43-33. (286388)
ПОТРЕБНА радница. Мар- СЕЛИДБЕ, превоз друге
ИЗДАЈЕМ магацински про- кет „Цеца”. 060/555-11-73. робе, Панчево-даље, цена
(286368)
стор са двориштем, заседоговор. 013/366-843,
бан улаз и више локала. Ја063/193-22-29. (286363)
ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
ЛОКАЛ, канцеларија, цен- бука. 063/351-709. (286357)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
тар, 12 квм, укњижен. До- ИЗДАЈЕМ локал из два ни- потребан агент продаје ту- оштећених када. 064/354говор. (470), „Дива невоа, 110 квм. Војводе Пут- ристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV по- 08-09. (286296)
кретнине”, 345-534,
ника 29. 063/278-250.
слати на
ВРШИМ превоз робе у
064/246-05-71. (286300)
(286324)
sunkisstravelsrb@gmail.com свим правцима, чистим
(285104/5)
шут, таване, подруме, дворишта, гаража, шупа, избацујем полован намеВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуProjektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,
procesne i industrijske opreme i postrojenja
шење судопере, купатила, штај, рушим старе објекте.
Повољно. Златко. 063/196адаптације, поправке, заAkcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
мене, одмах. 013/331-657, 54-56. (286319/21)
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se pri064/495-77-59. (286312)
jave na
ПОТРЕБАН конобар или
OGLAS
конобарица за кафић.
Звати на 013/331-241. (ф)
za sledeće poslove:
CAFFE FLAMINGO тражи
1. BRAVAR – više izvršilaca sa iskustvom na posloдевојку за рад, са искуvima izrade čeličnih konstrukcija i delova konstrukством. 069/364-10-04.
cija na neodredjeno vreme i sa probnim radom od
(286293)
dva meseca. Školska sprema: III ili IV stepen
ПОТРЕБНА радница у пеškolske spreme.
кари, Ул. Вељка Петровића
2. ZAVARIVAČ – više izvršilaca. Uslovi: Na neodre12-а, Панчево. 063/130djeno vreme i sa iskustvom na poslovima zavari75-40. (286424)
vanja, probni rad u trajanju do dva meseca.
ПОТРЕБАН мајстор за молерско-гипсарске радове.
Oglas je otvoren od 02. 12. 2019. godine do popune.
063/861-44-00. (286415)
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (286274)
ПОПРАВЉАМ ТА пећи,
веш-машину, кућне апарате, инсталације. 060/18002-83. (286359)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 061/603-9494, 066/405-336. (286107)
ЕНГЛЕСКИ свим узрстима,
долазим, јефтино, 25 година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(286392)
ЧИСТИМ куће, станове,
канцеларије. Поуздана
особа. 061/613-11-73.
(286435)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (286444)
ОБАРАЊЕ стабала, чишћења тавана, подрума,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (286446)
РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, шупа,
чишћења, одношење ствари. 060/035-47-40.
(286446)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286423)
УСЛУГЕ одржавања гробних места. 060/333-28-23.
(2864269
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (286452)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно

УПРАВЉАЊЕ

ОЗБИЉНА, поуздана жена
чувала би старије лице.
063/707-19-88. (286460)

УСЛУГЕ

РОЛО-НАЈ: нуди уградњу,
поправку ролетна, венецијанера, комарника, завеса,
најповољније. 063/894-2180. (286429)

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (286246)

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (286257)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)
РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих,
нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/310-300, 063/771-2416. (286007)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (285937)
РОЛО-НАЈ: израђује и
уграђује роло заштитна
врата, челична врата, тенде. Најповољније.
063/894-21-80. (286429)

ТРАЖИМ посао месара, у
преради и припреми.
Имам радно искуство.
063/869-54-18. (286448)

• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

РОЛО-НАЈ вам нуди израду, уградњу - хармо-врата, туш-кабина, најповољније. 063/894-21-80.
(86429)
ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(286413)
СЕЛИДБЕ, превоз аута,
мотоцикла, робе, изнајмљивање ауто.комби приколице. 062/816-66-78.
/(286453)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
поставка ламинат, керамике, проверите. Тип-топ
+. 062/816-66-78.
(286453).
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијеми камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (286451)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, ТА пећи, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (286459)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (286246)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволлу за управљача моторног чамца бр. 363/81
од 20. 06. 1981, на име
Целин Зоран. (286209)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ
поводом успешно изведене операције и спасеног живота, велико
људско хвала др Душану Стојићу, др Александру Маричићу и др Мињи Стојановићу Болнице Панчево, велико хвала свом особљу интензивне неге и одељења
опште хирургије за све
што су учинили за мене.
М. Симеуновић
(7/286366)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(286242)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (286244)

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа до 10 речи

adresu: „Feromont oprema” ad Pančevo, Skadarska
77 ili na e.mail: office@feromontoprema.rs. Informacije na tel. 013/331-277 od 08 do 15 sati.

ПОТРЕБАН радник у пекари, са или без искуства, и
продавац. 061/360-28-87.
(286449)

(7/274828)
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и све то пошаљите на број 1202

Петак, 6. децембар 2019.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19

2. децембра, у 86. години, преминуо је наш драги

Престало је да куца срце нашег драгог супруга,
оца, таста и деде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ПРОМЕТАЛ НП” Улица Спољностарчевачка 64, Панчево, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт постројења за складиштење неопасног отпада на кат. пар. бр. 7182 и 7183
К.О. Панчево, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, соба 708 у периоду од 06. до 16. децембра
2019. године радним даном од 10 до 14 сати.

АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВИЋ

ЗДРАВКА ВАСИЉЕВИЋА

1933–2019.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА и ћерке ДРАГАНА и МАЈА
(109/286416)

Драги тата и деда

Последњи поздрав

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју
време не лечи, нек те у тишини вечног мира
прати наша љубав јача од времена и заборава.
Заувек у нашим срцима.
Супруга ГОРДАНА, ћерке ОЛИВЕРА
и ВИОЛЕТА, зетови НЕНАД и АЛЕКСАНДАР,
унук НИКОЛА и унуке ЈОВАНА и СТАША

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

(88/286380)

Отишао си изненада и тихо
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ
Био си наш понос
Био си наша снага
Био си наше све.
Почивај у миру.
Заувек твоји: ЛЕЛА, ЦОКА, НИКОЛА и САЛЕ

од комшија у Улици
Миливоја Блазнавца
бр. 7

(87/286380)

(67/286340)

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „PLANT ENERGY SYSTEM” DOO,
Улица Кестенова 4, Панчево, донео је Решење
број XV-07-501-225/2019 којим је утврђено да за
пројекaт Пољопривредног комплекса – стакленик
и постројење за производњу неопходне енергије
за процес пољопривредне производње у стакленику на кат. пар. бр. 175841/1 К.О. Панчево, није
потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)

ЗДРАВКУ
ВАСИЉЕВИЋУ

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја
доброта, ведри дух и велико срце.
Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Супруга ГОРДАНА
(89/286380)

Вољени мој тата

РАТКО
СТОИЛКОВСКИ

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

1935–2019.

Ожалошћена
породица

Последњи поздрав драгом пријатељу Бати
од РАНКА са породицом

(61/286329)

(76/286361)

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ
Последњи поздрав брату

Последњи поздрав
куму

АЛЕКСАНДРУ МИЛЕНКОВИЋУ
од брата ТОМЕ са породицом

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за потребе изградње објекта у функцији пољопривредне производње-зграда за смештај пољопривредних машина и алата на грађ. парцели 1, насталој
парцелацијом кат.парц.топ.бр.1427/2 КО Јабука у
Јабуци, израђен од стране бироа „Мастер Пројект
2015” Панчево, за инвеститорa Ђорђијевски Драгана из Јабуке.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 08.30 до 11.30 часова у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 06.
12. 2019. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр.2–4, Панчево.

(107/286416)

Нестао је твој глас, нестали су твоји покрети,
нема више твог погледа, твојих очију, све је
нестало, престало, утихнуло...
Али наша љубав не, она не престаје, неда да се
умре. Зато што није могуће да те нема. Зато што
наша љубав и даље траје, зато што те волимо, а
чим те волимо то значи да и даље постојиш.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Твоја ВИКИЦА, СТАША и НЕША

ЗДРАВКУ
ВАСИЉЕВИЋУ

(90/286380)

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату
од куме СТАНЕ
са децом
(86/286380)

ЗДРАВКУ ВАСИЉЕВИЋУ

АЛЕКСАНДРУ МИЛЕНКОВИЋУ
од сестре РУЖЕ са породицом
(108/286416)

Последњи поздрав драгом комшији и пријатељу

АЦИ МИЛЕНКОВИЋУ

ПОПУСТ
Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа и читуља
одобравамо
попуст свим
радним данима
осим средом.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Од НИКОЛЕ, МИЛИЦЕ, ДРАГИЦЕ и ЖЕЉКА
(91/286381)

Последњи поздрав мом брату

ЗДРАВКУ ВАСИЉЕВИЋУ

од породице ИВАНИЋ

Породица ГАЂАНСКИ

(113/286425)

(59/286317)

20

Петак, 6. децембар 2019.

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. новембра 2019, у 77. години, преминула наша драга

БУДИМКА ЛЕМАЈИЋ БЕБА

Ожалошћени: супруг ЖИВАН, син МИЉАН,
ћерка СВЕТЛАНА, унуке КАТАРИНА,
МАРИЈА и МАГДАЛЕНА, снаја ЈЕЛЕНА и
зет ДУШАН

СТЕВАНУ АВРАМОВИЋУ

МИРА ИВКОВИЋ

преминула 28. новембра 2019, а сахрањена 29. новембра 2019, на Новом гробљу у
Панчеву.

1953–2019.

1943–2019.

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД, син СРЂАН и снаја МАРИЈА

од супруге ГОЦЕ, сина ИГОРА
са породицом, свастике ОЛГИЦЕ
и НАДЕ са породицом

(6/286221)

(20/286236)

Сахрана је обављена 2. децембра 2019. на гробљу Котеж.

(9/286224)

Последњи поздрав вољеној сестри

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и
деди

Последње хвала најбољој комшиници
и дивном човеку

2. децембра 2019. године опростили смо
се од наше стрине

Последњи поздрав нашем драгом

СТЕВАНУ АВРАМОВИЋУ

БЕБИ ЛЕМАЈИЋ

МИРЕ
ИВКОВИЋ

1944–2019.

Сестра ГОРДАНА са породицом

МИРИ ИВКОВИЋ

ЉИЉА и МИЛАН

(15/286229)

од стрица БРАНКА, стрине МИЛЕВЕ,
сестре ЗОРИЦЕ, зета ДРАГАНА са децом
ВЛАДИМИРОМ и НЕВЕНОМ

(54/286299)

(39/286275)

Вољени живе у нашем сећању.
Драга наша

Њене: ВЕРКА, МИРА и ГОЦА
у Вардарској 8

Последњи поздрав
стрини

Последњи поздрав драгом брату

(27/286245)

Последњи поздрав драгој прији

БУДИМКА ЛЕМАЈИЋ БЕБА

СТЕВИ

Била си јединствена и непоновљива мајка и бака.

од сестре ЦИЦЕ са породицом

Поносни: МАРИЈА, СВЕТЛАНА и ДУЛЕ

МИРИ
ИВКОВИЋ

(10/286224)

Последњи поздрав драгој тети

МИРИ ИВКОВИЋ
Твоју доброту никада нећемо заборавити.
Прија ОЛГА, СТАНИСЛАВА, ЗОРАН и БАНЕ

СЛАВИЦА
са породицом

(19/286235)

Последњи поздрав
пријатељу

(53/286299)

(7/286221)

Последњи поздрав нашој драгој стрини

БУДИМКИ ЛЕМАЈИЋ БЕБИ
ТАЊА и СНЕЖА са породицама

СТЕВИ

(103/286406)

МИРА
ИВКОВИЋ
ВИШЊИЋ
мајка МИРИ
МИРА
ИВКОВИЋ

последњи поздрав од
породице АРБУТИНА

Остаћеш да живиш у нашим сећањима.
Последњи поздрав драгој тетки од њених СТЕВЕ и НАДЕ са породицама

(65/286332)

Хвала ти за дугогодишње пријатељство.
Нека ти је вечна слава.
ЦАНА са децом

МИРИ ИВКОВИЋ

(21/1286236)

(52/286297)

(60/286318)

Последњи поздрав стрини

МИРИ ИВКОВИЋ

МИРИ ИВКОВИЋ

свим данима
осим средом

Задњи поздрав пријатељу Стеви од породице ГУЦИЈАН

Последњи поздрав комшиници, нашој вољеној
Микици

Последњи поздрав комшиници

(111/286420)

ПОПУСТ

Породица
СКНЕПНЕК

Њени: МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(28/286247)

СТЕВАН
АВРАМОВИЋ

МИРИ ИВКОВИЋ

Наше дугогодишње пријатељство је залог за незаборав.
Почивај у миру.

од комшија у Вардарској 8.

од ЉУБИШЕ, БОРИЦЕ и НЕДЕ
(62/286325)

(48/286227)

Твоје БЈЕЛИЦЕ: ЛОЛА, ДАНИЛО, МАГДАЛЕНА,
ТЕОДОРА и ВУКАШИН
(114/286427)

Петак, 6. децембар 2019.

28. новембра 2019, у 89. години, преминула је наша драга

ЕВИЦА АНДОНОВСКА
Захвални за твоју љубав и пожртвованост,
опраштамо се са тугом и поносом.
Твоја ћерка СВЕТЛАНА, син ЉУБА, снаја
МАРИЈАНА, зет БРАНА, унуци ИВАН,
ТИЈАНА, БОЈАНА и ИВАНА, праунуци
и остала родбина и пријатељи

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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20. новембра 2019. године заувек нас је напустио наш отац, свекар
и деда

ВАСИЛИЕ ВОШТИНАР

После дуге болести, 30. новембра 2019.
године преминуо је мој вољени супруг

11. IV 1933 – 20. XI 2019.
из Глогоња
Остаће заувек у нашим срцима.
Син ДОРЕЛ и ћерка ДОРИНА са породицама
(1/286204)

(13/286228)

Напустила ме је моја највећа љубав, мој супруг,
а пре свега мој једини искрени пријатељ

3

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је
2. децембра 2019, у 80. години, преминуо наш драги

1938–2019.
Мико мој, вечно ћу те волети и жалити.
Хвала ти за твоју неизмерну љубав.
Твоја СЛАВКА
(29/286251)

МИОДРАГ ИЛИЋ
27. IV 1948 – 27. XI 2019.

Последњи поздрав вољеном оцу, деди и
прадеди

Хвала ти што си ме толико волео.
Твоја супруга СЛАВИЦА ИЛИЋ

ЗОРАН ЂУРЂЕВ
1940–2019.

(55/286302)

Сахрана је обављена 4. децембра 2019, у 15 сати, на Старом православном
гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав нашем пријатељу

Ожалошћени: супруга СВЕТЛАНА, ћерка КСЕНИЈА, син БОШКО, унуци
ИВАНА, АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН, брат ЂОРЂЕ са породицом и остала
родбина и пријатељи

(99/286441)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ ИЛИЋУ
Друштво из „Лименке”: АЦА, ДЕЈКА, МОМА ДАЛМАТИНАЦ, МИЛЕ ОБУЋАР, ЉУБАН, ЗОРАН, ДРАГИ ВУК,
СРЛЕ, ИКИ, МИЛЕ ШЕЋЕР, БОРА, НЕШО , МЕНДОЗА,
НИКОЛА и ЗОРАН СТРУЈА
(64/286333)

Последњи поздрав драгом брату

МИЛИВОЈУ ДУМИЋУ
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: БИЉАНА и ГОРАН са породицама
(30/286251)

Последњи поздрав нашем куму

Последњи поздрав
драгом деверу и
стрицу

Последњи поздрав
стрицу

ПЕРИЦИ

МИОДРАГ
ИЛИЋ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Ожалошћени: МАЦА,
МИЛЕ и ТАМАРА са
породицом
(56/286303)

Последњи поздрав
комшији

ЗОРАНУ ЂУРЂЕВУ
МИОДРАГУ
ИЛИЋУ
уз захвалност за све
заједнички проведене
тренутке.
Породица
ДРАГУТИНОВИЋ

(119/286442)

од брата ЂОЛЕТА са породицом

Последњи поздрав
другару

МИЛИВОЈУ
ДУМИЋУ
од снаје РАДИВОЈКЕ
и синовца МИЛАНКА

МИЛИВОЈУ
ДУМИЋУ
Наши најмилији заувек остају да живе у
нашим срцима.
Братанац СРЂАН
са породицом

(45/286285)

(70/286346)

(100/286403)

Последњи поздрав

од ЗОРАНА
и ВЕСНЕ

30. новембра 2019. заувек смо изгубили брата,
стрица и девера

(46/286285)

Последњи поздрав

ПЕРИ

МИЛЕТУ

МИОДРАГУ
ИЛИЋУ

из Кафане „Љубишње”:
МИЛЕ, НЕША, СРЕЈА,
ВУКИЦА, ГАША,
МАНЕ, ГРК, БОЖА,
ПРИЈА и ЋИРКО
(124/286462)

РАДОЈА БРАЛОВИЋА

РАЈНИ РУНИЋ

1948–2019.
Породица ПОПА
(24/286241)

од станара
у Војвођанском
булевару 38
(34/286256)

од комшија у Војвођанском булевару 40,
Панчево

Брат РАДОВАН с породицом

300-820, 300-830
(102/286405)

(37/286271)

22

Петак, 6. децембар 2019.

Последњи поздрав драгом колеги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. децембра 2019. престало је да куца племенито срце нашег

1. децембра 2019. преминула је наша мајка, свекрва, ташта, бака и прабака

СОФИЈА ДОМАЗЕТ
1938–2019.

МИЉАНУ ВИДАКОВИЋУ

Заборав не постоји за оне који Те воле.
Док год живимо, Ти ћеш живети са нама, драга
мајко.

СВЕТИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋА
СВЕТЕ

Твоја деца: ћерка СЕКА, синови ТОМА и МИЛЕ,
зет ДРАГАН, снаје РАДА и СЛАВИЦА, унук БАТА, унуке МАЈА, ИВАНА, БОЈАНА и НЕЛА, зетови ЖАН и РАДЕ, снаја АНА, праунуци ФИЛИП,
ПЕЦА, СТЕФАН, АНЂЕЛА, ВОЈА, ГРЕТА и ЛУКА

1931–2019.
Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево
(75/ф)

Ма где да си, део си нас. Волимо те много.

(49/286288)

Супруга МАРИЦА, ћерка СВЕТЛАНА, зет МАРКОС
и унуци ОДИСЕАС и АЛЕКСАНДРОС

(85/286375)

27. новембра 2019. преминула је

МИЉАН ВИДАКОВИЋ

Софика моја,
У миру ал’ без сна чекаћу те ја...
Да ме зовеш често к’о некада...
Фалићеш нам много.
Воле те: твоје црно око ФИЋА,
АНЂЕЛА, ИКА и ЖАН

Последњи поздрав од колега из браварске
радионице
(98/286400)

(50/286288)

Последњи поздрав

3. XII 1999 – 3. XII 2019.

РАДМИЛА ЛАЗАРОВ
1951–2019.
Мама, почивај у миру.
Будите заувек заједно.

МИЉАН
ВИДАКОВИЋ
1973–2019.

АЦА, МАРИЈАНА и ИРИС

СЛОБОДАНКА САВИЋ

МИЉАНУ

Последњи поздрав
Миљану од супруге
МИРЈАНЕ и сина
ВЛАДАНА

од породице
ПАВЛОВИЋ

(104/286409)

(105/286409)

(35/286263)

Последњи поздрав
нашој

Последњи поздрав драгој јетрви и стрини

Последњи поздрав
комшиници

(73/286352)

РАДМИЛИ
ЛАЗАРОВ
од ЗЛАТКА,
ДРАГИЦЕ, САВЕ
и ПЕТКАНЕ

1943–2019.

(40/286276)

Време ће проћи, али успомена на тебе ће увек
бити у нашим срцима заувек.

Драга наша сестро, увек ћеш бити у нашим мислима.
Сестра БРАНКИЦА, браћа ЂОРЂЕ, ИВАН,
АЛЕКСАНДАР, РИСТА и РАДИСЛАВ

Последњи поздрав драгом

ИВАНУ ПЕШИЋУ

ex ТАНАСКОВИЋ

РАДИ
ЛАЗАРОВ
1951–2019.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
БРАНКИЦА, МИЛОШ
и СОФИЈА

3. XII 1999 – 3. XII 2019.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАНКА
САВИЋ

ЗОРАН
ЈАКШИЋ

РАДМИЛИ
ЛАЗАРОВ
Рајка, много ћеш нам
недостајати.
Породица
АРСОВИЋ

(68/286343)

(69/286344)

2012–2019.
Последњи поздрав
зету и течи

Последњи поздрав драгом оцу, деди и тасту

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка МАЈА, зет БАНЕ, унуци ДАМЈАН и ВАСИЛИЈЕ, пријатељи ВЕЛЕ и СЛАВИЦА

Твоји САВИЋИ

(117/1864419

(74/286352)

26. децембра 2019. напустио нас је наш вољени

ГОЈКУ ТЕШАНОВИЋУ
из Омољице
22. I 1949 – 1. XII 2019.

1931–2019.
1943–2019.
Твоји најмилији
(118/286441)

(95/286396)

Двогодишњи помен нашем драгом

СВЕТИСЛАВУ
СТАНОЈЕВИЋУ
ИВАН ПЕШИЋ

Његови најмилији

од породица
КОСАНОВИЋ
и ДРЉАЧА
(84/286375)

Заувек ожалошћени: син ЖИВАН, ћерка
МИЛКА, унука АНА и зет СЛАВОЉУБ
(110/286418)

СЛОБОДАНУ ФИЛИПОВИЋУ
Заувек ћемо те чувати у срцу и мислима.
Твоји најмилији
(123/286458)

Петак, 6. децембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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7. децембра 2019, у 11.30, на Новом гробљу одржаћемо шестомесечни помен

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Породица

Нека те анђели чувају јер сада си и ти један од њих.
Знај док је нас, живећеш и ти у нашим срцима.
Брат МИЉАН са породицом

(77/286365)

(115/286436)

БОГОЉУБУ СИМИЋУ

5. XII 2014 – 5. XII 2019.

7. децембра 2019. даваћемо годишњи помен

ЗОРАН ЋУКОВИЋ
Много ми недостајеш.

ТВОЈА ВЕСНА
(41/286279)

Прошло је двадесет тужних година откада није са нама наша драга

ДАНЕТУ
ЈОВАНОВСКОМ
1952–2018.
Година пролази, бол и
туга у срцу остају заувек.
Твоја сестра БЛАГИЦА

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Најдражи наш,
сада ће четрдесет дана откако ниси са нама. Време пролази а туга и бол су
све већи.
Стално размишљам да је то само ружан сан а не стварност. Недостају твоје поруке када отпутујеш: Шта радите? Како су момци? Јесу ли добри?
Нисмо се ни поздравили, само си рекао ћао и чујемо се! Чули смо се тог
дана и после је све стало.
Момци су добро, недостајеш им и чекају да се вратиш.
Знам да нас гледаш и чуваш.
Недостајеш много!
Воле те много СТЕФАН, ОГЊЕН и ДАНКА
(101/286404)

Вољени не умиру.
Чувамо те од заборава.
Кумови: породица
ВУЧИНИЋ

(112/286422)

(106/286412)

13. децембра 2019. навршава се тужна година од
смрти моје мајке

АНКА ЈОВИЋ
Живећеш вечно у сећањима твојих најмилијих.
Породице ПЕТРИЋ и ЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
НАДЕЖДА
ВУЈИЧИЋ

(58/286313)

Искрено саосећамо у болу породице.
Пријатељ породице СИНИША и тета ВЕРА
(11/286225)

Четрдесетодневни помен

13. децембра твоји
најдражи ће обележити годину дана откако ниси са нама
драга бако.

НАДЕЖДЕ ВУЈИЧИЋ
ГАВРИЛО НЕШКОВИЋ
из Омољице
9. XII 2014 – 9. XII 2019.
Оче, време не ублажава бол и тугу у мом срцу, неизмерно ми недостајеш.
Твоја ћерка ВЕРА
(18/286233)

Време пролази али си увек у нашим мислима.
Ћерка ВЕРА, зет НОВАК, унуци ДЕЈАН
и ДАНИЈЕЛА са породицама
(80/286371)

Ћерка ЉУБИЦА,
унук НЕНАД
и снаја ТАМАРА
(94/286395)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Стрина НАДА, сестра МИЛИЦА, зет НЕНАД и сестричина ПЕТРА
(72/286351)

Навршава се четрдесет дана од смрти

ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА

Прерано си отишао, почивај у миру.

Од колектива: TR LEDI MS Панчево, DOO PAN-LEDI Панчево и STR LEDI Панчево

(66/286335)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Драги мој брате,
речи су сувишне...
Недостајеш ми...
Твоја сестра ИВАНА, ДУЊА и ДЕЈАН
(122/ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Драги ујко,
ускоро ћеш пронаћи врата раја и свој мир.
Много те волим и недостајеш ми.
Воли те твоја ДУЊА

(121/ф)

Петак, 6. децембар 2019.
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У среду, 11. децембра 2019. године, у 11 сати, на Старом православном
гробљу у Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем сину,
супругу и брату

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Време неће избрисати бол, тугу и сузе.
Док дишемо, бићеш са нама, сине.

Мајка МАРИЈА, отац СЛОБОДАН, супруга ДАНКА и сестра ИВАНА

(120/ф)
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У среду, 4. децембра навршавају се три године откако нас је напустио наш деда, отац и супруг

11. децембра 2019. навршава се пет година откако није са нама

ЈЕЛЕНА ТОРЊАНСКИ
1949–2019.

ВОЈИСЛАВ ВЛАЈКОВИЋ

МИЛЕНКО УВАЛИН

У суботу, 7. децембра 2019. године, у
10.30, обележићемо пола године од одласка наше вољене Јеле.

11. XII 2014 – 11. XII 2019.

4. XII 2016 – 4. XII 2019.
Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.

Успомену на тебе чува супруга ВЕРА и
син ДРАГАН са породицом

Недостајеш.
Неутешна породица ТОРЊАНСКИ

МИЛАН са породицом, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

(71/286347)

Година дана је прошла откако си нас напустио

10. децембра 2019. године је две године нашем
драгом

РУДОЛФ ВИГ

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ

Сећање на твоју љубав чувамо заувек.
С поштовањем и тугом: супруга РАДМИЛА, ћерка ИРЕНА, унук ПРЕДРАГ са породицом и унука
АЛЕКСАНДРА
(47/286286)

СЕЋАЊЕ
9. XII 2000 – 9. XII 2019.

(32/286252)

(92/286385)

Предраже, прође и две године откако си нас напустио и оставио да увек мислимо и жалимо за
тобом.
Твоји најмилији ће обићи твоју вечну кућу у коју си пре времена отишао.
Нећемо те никада заборавити.

Прошле су три године без наше драге

МИЛЕНКО
УВАЛИН

РАДОЈКЕ ВУЛЕВИЋ РАДЕ

4. XII 2016 – 4. XII 2019.

1946–2016.

Капетане мој, прође
и трећа година!!!

Време не брише сећања а ми са тугом и љубављу
чувамо успомену на тебе.

ИГОР са породицом

Супруг ЉУБИША, синови БОЈАН и ДЕЈАН
са породицама

(2/286205)

(63/286328)

(78/286367)

Прошла је најтужнија година без нашег драгог

У недељу, 8. децембра навршавају се три тужне
године откада није са нама наш драги

СЕЋАЊЕ

МИКИЈА

АЛЕКСАНДАР
БУНЂА
Увек у нашем сећању.

5. XII 2018 – 5. XII 2019.
Вечно ће га чувати у срцу
ЊЕГОВА ПОРОДИЦА
(51/286292)

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

1927–2013.

Твоји: КАЋА,
ВЛАДА и ЈОЦА

Воле те и чувају од заборава твоје ћерке БИЉАНА
и ЉИЉАНА, унуке ВЛАДАНА и ЈАЊА и сестра
СТАНКА са породицом

С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
МИЛЕ и ЗОРАН

(83/286374)

(57/286313)

(116/28643798

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 7. децембра 2019. године, у 11 сати, дати
четрдесетодневни помен нашем вољеном

Прошла је година, али сећања и бол не бледе

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
Нема правих речи да опишу време које пролази без тебе...
Постоје трагови који се не бришу, сећања која не бледе, ране које не зарастају.
Бол није у речима и сузама, већ у нашим срцима у којима ћеш вечно живети.
Твоји: отац СМИЛЕ, мајка ЈАГОДА
и брат РАЈКО са породицом

САЛЕ
Чувамо те од заборава.
Тетка ВОЈКИЦА
и сестра МАРИНЕЛА
са породицом

САВА ВОЈНОВ

КИРИЛУ ПИСЛЕВИЋУ
Све више недостајеш...

Породица

Твоји најмилији

(44/286284)

(81/286372)

КОЛАРСКИ
Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59



(97/286398)

из Црепаје
14. XII 2018 – 14. XII 2019.

1941–2019.

(82/286374)



Шест месеци тужних без тебе, драги наш

Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству
Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

ДУШАН

ДУШИЦА

2013–2019.
2011–2019.
Понекад у сновима, увек у мислима, срцу и причама.
Ћерка ВАНИНА
(93/286390)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

ЗОРАН
СТОЈКОВСКИ
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Брат ГОРАН
са породицом,
сестра НАТАША
и ујна СТОЈНА
(79/286369)

ЗОКИ
23. VII 1975 – 16. VI 2019.
Шест месеци туге која
неће престати. Твоју доброту и лепоту нећемо
никад заборавити.
Почивај у миру.
Породица
ЈАЋИМОВСКИ
(96/286397)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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6. децембра 2018. године умро је мој брат
Сећање на наше вољене

МИЛИЋЕВ

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР

СЕЋАЊЕ

1943–2018.

СЈЕКЛОЋА

ЖИКА

ЈОВА

12. XII 2011 – 12. XII 2019.

26. VI 2012 – 26. XII 2019.

Прошла је тужна година.
Много нам недостајеш.
Сестра КАТИЦА са породицом
(16/286230)

Време пролази, али туга и успомене на вас никада.
СЕЋАЊЕ

С љубављу и поносом породица
(42/286280)

9. децембра 2019. навршава се десет година од
смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

ХЕРМИНА МИКУЛЕЦ

СВЕТИСЛАВ

МИРЈАНА

1938–2019.
6 месеци

1953–2019.
40 дана

10. децембра 2019. навршава се пола године од
смрти Светислава, а 8. децембра 2019. године навршава се четрдесет дана од смрти Мирјане.
Ожалошћени: кумови НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ и
АЛЕКСАНДАР ВИТМАН, као и ЉИЉАНА БУЛАТОВИЋ и ОБРАД АЋИЋ са породицама, те велики пријатељ ЦВЕТКО СУЛИК из Немачке

1999–2019.

(4/286211)

Са љубављу и поносом сећамо се и волимо те.
Ћерке МАРИЈА, ДРАГИЦА и ЂУРЂИЦА
са породицама
(12/286226)

У недељу, 8. децембра, у 11 сати, на омољачком
гробљу, дајемо годишњи помен нашем драгом

ДРАГОЉУБ
НИНКОВИЋ

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

6. XII 2009 – 6. XII 2019.

Помен дајемо у недељу, 8. децембра, у 12 сати,
на гробљу Котеж, гробница породице Марковић.

Десет година ниси са
нама, али си увек у
нашим срцима и мислима.
Твоја породица

Нашем драгом супругу, оцу и деди

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,
снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА и
унуци ВУК и ЛУКА

(8/286222)

(22/286239)

САВИ ОПАЧИЋУ
2018–2019.

Сећање на родитеље и сестру

ДУШАНУ ГОЛИЋУ

Док смо живи живеће сећање на тебе.

СТОЈАНОВСКИ

Његови најмилији

даваћемо шестомесечни помен, 7 децембра, у 11 сати.
Његова породица
(14/286231)

(3/286210)

5. децембра навршавају се три године откако
није с нама наш драги

ПОМЕН

КИРЕ

и

1928–1999.

ДРАГИЦА

СПОМЕНКА

1935–2018.

1957–2005.

Туга и бол не престају. Успомене не бледе.
Вољени не умиру док живе они који их воле.
Сестре МИЛИЦА СТОЈАНОВСКИ и СЛАВИЦА ЈОВАНОВ

МИЛОРАД БОДИРОГА МИЋА

(36/286269)

2016–2019.
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.
Супруга МИЛИЦА и ћерке БИЉАНА и НАТАША
с породицама

СЕЋАЊЕ
5. децембра 2019. навршавају се три године откако није са нама наша вољена

ДРАГАН
ПУХАЛАЦ

НЕНАД
МИЋИЋ

5. XII 2012 – 2019.

сестрић
19. I 2013 – 2019.

Време пролази а туга остаје.
Неутешна мајка и тетка ЗОРА

(33/286254)

13. децембра, у 11 сати,
дајемо четрдесет дана
нашој драгој мајци

(25/286243)

ПОМЕН

РАДОЈКА
МИХАЈЛОВ

МАЛИНКА РАНЧИЋ
1952–2016.
(5/286217)

Твоји најмилији

Навршава се девет година од смрти нашег драгог

ДРАГИЊИ
КОВАЧЕВИЋ
1933–2019.
Ожалошћене ћерке
ДРАГИЦА и ГОРДАНА
(43/286281)

МИЛОРАД
ТРИФКОВИЋ
25. XI 2013 – 2019.
Време пролази али
сећања не бледе.
Син РАДОВАН
са породицом

Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и
СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА

(26/286243)

(23/286240)

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ

ПОМЕН
5. XII 1999 – 5. XII 2019.

СЕЋАЊЕ

10. XI 1930 – 5. XII 2016.
Три тужне године без
тебе. Време пролази,
али успомене не бледе. Неизмерно нам
недостајеш.
Чувамо те од заборава.
Твоје ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА
са породицама
(38/286273)

ДУШАН
КОМЛУШАН

СОФИЈА
БАРБУЉ

29. XI 2003 – 29. XI 2019.

Успомену на Тебе чувају твоја деца: син
МИЛАН и ћерка СНЕЖАНА са породицама

Душко мој, до краја
живота чуваћу те од
заборава.
Твоја РАДИЦА

(17/286232)

(31/286250)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ове седмице ћете често имати главобољу. Уносите више
течности јер је могућа дехидратација. Не мислите много
на посао и не нервирајте се
јер вам звезде нису баш наклоњене.

Ситуација на пољу финансија полако се сређује, тако да
пред викенд можете очекивати и један велики добитак.
Мањи проблеми са синусима. Сва ка ко по се ти те
лекара.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Незапослени Бикови имају
велике шансе да дођу до каквог-таквог посла, можда чак
и у иностранству. Ако сте у
браку, полако превазилазите
кризу. Стомак вам је осетљив.

Повољан период за покрета ње но вог по сла. Мно га
врата ће вам се отворити, па
ћете и сами бити изненађени. Решавате један веома
важан проблем у вези с породицом.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Бићете много ангажовани на
послу. Прихватите понуду за
друго радно место, па чак и
ако морате да путујете. У љубави сте помало недефинисани. Могућа је прехлада.

Имате превелика очекивања,
али морате бити мудри да бисте искористили прави тренутак и себи обезбедили бољи
посао. Решите све административне проблеме које
имате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ако радите неки посао који је
одговоран или има везе са
законом, будите опрезни. Избегавајте на сваки начин
удварања колега или људи с
којима пословно сарађујете.
Проблеми са желуцем.

Полако „уклањате” све који
вам стоје на путу и храбро
корачате ка успеху. Могућ је
пут у иностранство, а предстоји вам и већи материјални
добитак. Чувајте грло.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Превише сте нервозни, па
просто трујете околину својом негативношћу. Новац вам
долази с разних страна, али
ви никако нисте задовољни.
Дијета би вам добро дошла
да очистите органе.

Код вас је све могуће, па и
чуда. Звезде су вам наклоњене и упознаћете занимљиву особу. Многи ће се одлучити за брак или проширење
породице. Повреде.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Када решите да средите свој
љубавни живот, некако вам
се наметне превише обавеза
на послу. Имаћете много пословних путовања, састанака
и прековременог рада. Болови у коленима.

(19. 2 – 20. 3)
Већ дуго чекате на решавање
неких папира. Ове недеље
добијате повољне вести. Могуће је и исељење у другу земљу или град. Партнер вас у
свему подржава и пружа вам
сигурност.
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УВЕК ЗАНИМЉИВЕ ЛОВАЧКЕ ПРИЧЕ

КАД „ПРИПРАВНИК” УЛОВИ ЗЕЦА ОД ДЕСЕТ КИЛА
Ловци јесу посебна фела. Имају неке своје навике, ритуале,
законе, пошалице... И док их
једни осуђују због убијања животиња (премда, свако ко конзумира месо може се назвати
„тихим убицом”), други напомињу да тих дивљих и дивних
створења без њих не би ни било у ова модерна времена.
Али да су у питању, у великој већини, сасвим нормални
и морални људи, говори и то
што у том њиховом необичном
хобију има много кодекса, што
писаних, што неписаних. А ловац се, ни по једном, не постаје тако лако.
Ипак, како они листом кажу, све добије пуни смисао након неколико сати боравка у
природи, а нарочито када уследи чувено дружење уз гулаш,
вино и приче.
Ловачке, подразумева се...
А такве приче ових дана распредали смо с неколико прекаљених ловаца. Насумичан
избор пао је на Ацу Богдановића, Срђана Брицу Живкова
и Мирослава Станојевића из

да се сакупи и врати на почетно одредиште. Нису помагали ни мобилни телефони,
ни бакље, ни довикивање; крета ли смо се по зву ку, и то
стопу по стопу. Било је као у
хорору...

Најбитнија брига
о животињама

Део панчевачких ловаца на окупу
и неку врсту иницијације. Она
у једној верзији изгледа овако:
прва ловина неког младог ловца стави се на стомак, а он

следује казна од три ударца
штапом – хладни, благи и врели. Једноставно, мора мало да
га заболи да би запамтио...
Поједине колеге шутирају, нарочито кад неко одстрели свињу, али то је веома ретко –
наводи Аца.

Под срнећим стампедом
Мирослав каже да је лов далеко од пуке забаве, јер често буде и веома опасних ситуација,
а добро памти и једну из околине Иланџе.
– Таман смо затварали круг
око једне лисице, када је ниоткуда бануло стадо од десетак
срна. У секунди је кренуо прави стампедо, попут крда бизона, а ја сам, рецимо, једино
могао да чучнем и ставим пушку испред себе. Када су почеле да ме прелећу, уопште ми
није било свеједно. Слично је
било и другом приликом надомак Дунава у близини у Војловице – не крије узбуђење овај
ловац.
На то се Аца надовезао својом причом из Шумарка.
– Мој паша Никола Павловић и ја били смо гоничи у неком комерцијалном ограђеном

ДИ ВЉАЧ УМЕ И ДА НА ПАД НЕ

Без котлића никако
панчевачке секције, док је Жика Велисављев однедавно у ивановачком огранку.

ГРАН ЧИ ЦА
У ШЕ ШИ РУ
Када је реч о обичајима,
како неки ловци причају,
постоји један који се
издваја.
Тако, на пример, ако одстреле неког капиталца,
онда откину храстову или
букову гранчицу, провуку
је кроз рану ловине и окаче на шешир.
На тај начин исказују поштовање према животињи.
Сви они имају године ловачког стажа и километре ловачких стаза, а за то време свашта
су видели и чули.

Ватрено крштење
За почетак је свако од њих након по ло же ног зва нич ног
ловачког испита морао да прође

легне на њу. Потом се груповођа договори са осталима колико пута да га казни шибом
по задњици.
Има и другачијих варијанти
тог ритуала, а Брица се присећа свог случаја:
– Када сам устрелио првог
зеца 2004. године, знао сам да
ми се спрема неко „ватрено”
крштење. Међутим, баш када
сам то на тренутак заборавио,
старије колеге су се сумњиво
ућутале. Који секунд касније
су ме опколили, срушили и легли преко мене. На крају смо
се сви слатко исмејали – прича Брица.
За „приправнике” постоји и
ловачко суђење, када груповођа по завршетку лова оформи
комисију у којој су судија, тужилац, порота и бранилац, којег бира оптужени.
– И онда иде питање отприлике као: зашто је овај зека
настрадао? На то оптужени
обично одговара да је морао
да се брани, јер би „зверка”
натрчала и повредила га. Како год, он увек буде проглашен кривим, за шта му обично

ТЕ ШКО ДО ДО ЗВО ЛЕ, ЛА КО ДО ОРУЖ ЈА
Сваки ловац мора да положи ловачки испит, а дотле
не може да добије ни оружје. Раније је чак морао и да
стажира. Оцењује га стручна комисија, кандидат добија скрипта и мора да научи законе, затим све о
пси ма, ло во ста ју, без -

одвија на мање-више утабан
начин.
– Дан почиње скупљањем на
зборном месту, када се одређују групе. На терен се креће
обично око 8 ујутро, да би два
сата касније уследио доручак
у природи. Након тог предаха
наставља се лов до испуњења
квота. Они који то нису успели
могу да наставе, али не дуже
од три сата. Пуца онај ко је
најближи ловини, па ако је неко, рецимо, уловио два фазана, једног уступа колеги... – каже Жика.
На крају следи чувено ловачко дружење...
– Имамо викендицу на старом црепајачком путу, где обично остане један млађи ловац
који припрема гулаш, јер наша група готово све што одстрели оставља за дружење. У
лову смо најдуже до поднева, а
онда долазимо на ручак. Дружимо се док има вина – напомиње Аца.
И тада дође до потпуног опуштања, уз неизоставне ловачке
приче. А њих је толико да им
се не зна број...
– Сећам се да је пре неких
петнаест година с нама у лов

бедно сти при ру ко ва ње
оружјем...
И док је некад било лакше
стићи до папира, а оружје је
било скупо, сада је обрнуто.
Ловцу треба хиљаду евра да
би стартовао, а пушку може
добити за 100 или 50 евра,
па чак и џабе...

На „Јутјубу” се може наћи
снимак сцене како јелен у
боксерском стилу серијом
уда ра ца пред њих но гу
удара несрећног ловца, који једва успева да се измигољи.
Догађа се и то да рањени
ди вљи ве пар кре не на
ловишту. Он је заостао иза мене десетак метара баш у моменту када се затрчао срндаћ.
Некако сам се измакао, или,
боље рећи, преплашена животиња ме је прескочила. Али је
директно налетео на Николу.
И обојица су пали – животиња
од шока, а паша од ударца. На
срећу, завршило се добро за
обојицу, мало су се отресли и
наставили својим путем – памти Аца.
Ипак, озбиљније незгодe, попут тога да неко пострада у лову, ретко се догађају. А да до
тога не би дошло, организација мора да буде беспрекорна.
Најодговорнији је груповођа,
који прави формацију од око
пет ловаца. Они се по терену
крећу у линији, у размацима
од око двадесет метара, и нико
не сме да жури јер то може да
буде опасно. И још једно важно правило – у лов се иде
трезан.

Пао је, у ствари –
пао сам...
Према речима најискуснијег,
ше зде се то го ди шњег Жи ке,
закони се можда мењају, али
од ла зак у лов го ди на ма се

човека. Колико може да буде опасан, говори и случај
када су неки ловци погодили једног позамашнијег. Он
се толико ражестио да је
без оклевања кренуо на чеку у којој су се они налазили и почео кљовама да чупа стубове.
на фазана, на потезу у близини Млекаре, први пут пошао
један средовечан човек. И посрећило му се – малтене из
прве је устрелио једну птицу.
Сав усхићен повикао је: „Пао
је, пао је, пао је...” А неки секунд касније чуло се и: „Пао
сам, пао сам, пао сам...” У ствари, склизнуо је у напуштени
бунар, напола затрпан и зарастао у маховине. Ипак, опет
му се посрећило – није потонуо... – присећа се искусни
Ивановчанин.
Жика наставља у истом ритму наводећи како се ловцима
на почетку каријере праве разне зврчке. Тако је једном од
њих који је уловио зеца неко у
ранац уз ловину убацио и циглу. А он је, јадан, мислио да
но си ка пи тал ца од де сет
килограма...
Међутим, има и не баш тако
смешних анегдота, а Мирослав
једну не заборавља:

Страну припремио

Јордан
Филиповић

– Пре че ти ри-пе т го ди на
ишли смо на хајку на вука по
Озрену. И све је лепо кренуло, док се пола сата касније
напречац није спустила таква
маглуштина да си могао да је
сечеш ножем. Очас посла смо
погубили оријентацију, па до
увече нас стотинак није успело

Све у свему, шта год други мислили о њима, ови људи истичу да је лов исконски порив и
дубоко укорењен у сваком од
нас. С друге стране, готово нико не прозива риболовце, који
такође убијају, али готово нимало не хају о воденом живом
свету, док је ловцима, бар овим
нашим, како кажу (и неретко
доказују), најбитније да очувају дивљач.
Као савесни и одговорни људи, много раде на остварењу
тог циља: с једне стране, труде се да предупреде покушаје
ловокрађе и криволова (није
исто – прим. нов.), затим да
само селективно одстрељују,
али да с друге стране, нарочито зими, прихрањују дивљач,
отварају прихватилишта (попут фазанерија) и надасве –
стриктно поштују све одредбе
иначе строг закона.
А ловачких прича биће док
је света и века...

Мирослав, Аца, Брица и Жика између два лова
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Ретриверко
Овај пас, стар око годину дана,
променио је неколико власника, а и садашњи жели да га поклони некоме, будући да му
стално бежи из дворишта.
Ретривер се налази у једној
од фабрика у јужној зони и заиста је диван, дружељубив и даје шапу сваком ко му приђе;
није агресиван ни према коме.
Сада је чипован, а сви заинтересовани могу да се јаве на
мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

Беба
Предобра женка са огрлицом може
се видети широм града. Креће се од
локала до локала, хране је бројни
суграђани, али она тражи стални
дом јер се ближи хладна зима.
Беба је чипована, вакцинисана и
стерилисана и на новом власнику је
само да је у бази пребаци на своје
име.
Будући да је права паметница,
свако ко је удоми биће пресрећан и треба само да пише на
мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОДБОЈКА 013 (ОПЕТ) НА
ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ

ДЕВОЈКЕ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
Шести тријумф
Панчева
Следи дерби у
Прокупљу

Утакмицама седмог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Првој војвођанској лиги за одбојкашице. После непланираног пораза од Крајишника
на домаћем терену Одбојка
013, лидер шампионата, путовала је у Равни Тополовац,
где ју је чекало још једно велико искушење.
Ипак, девојке које предводе тренери Иван Крговић и
Владимир Јованчић овог пута нису дозволиле ривалу да
их изненади: Херцеговина –
Одбојка 013 0:3, по сетовима
16:25, 12:25 и 25:27.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о утакмици, али и о односу снага
на терену у Равном Тополовцу. Гошће су у прва два сета
апсолутно доминирале и у
свим елементима одбојкашке
игре надвисиле ривала. Трећи сет је донео нешто више
узбуђења, али треба рећи да
су у овом делу утакмице шансу добиле и млађе девојке,
које током шампионата имају мању минутажу.

Све играчице заслужују похвале због још једног вредног
тријумфа, али можда је централна фигура сусрета у Равном Тополовцу била Катарина Шоштарић.
Одбојка 013 играла је у саставу: Даница Добросављевић, Драгана Марковић, Анђелија Кнежевић, Катарина
Шоштарић, Сара Станимиро вић, Ан ђе ла Ву ја нић,
Александра Гаћеша, Јована
Кљајић, Јелена Петров, Николина Весковић и Наташа
Божић.
Наредни викенд доноси и
велики дерби. У Банатском
Новом Селу Одбојка 013 дочекује тим Баната из Вршца.
Ова утакмица биће на програму у суботу, 7. децембра,
од 14.45.
Предигра овом дербију биће меч Суперлиге Војводине
за кадеткиње у коме ће снагу
од ме ри ти Од бој ка 013 и
Омладинац из Нових Бановаца. Ова утакмица почиње у
11 сати.
Време је за одбојку. За Одбојку 013...

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ДИНАМОВИ ПЕТЛИЋИ
ПРВАЦИ ДРЖАВЕ

Рагби се полако али сигурно
на велика врата враћа у наш
град. Клубови са ових простора Динамо 1954 и старчевачки Борац нижу успехе на
др жав ним шам пи о на ти ма,
много се улаже у најмлађе
играче, а када је тако – не изостају ни резултати.
Да је омладинска школа
рагбија у Динаму 1954 једна
од најбољих у Србији, показује и податак да је од четири
титуле у млађим категоријама Динамо 1954 освојио два
трофеја, што је велики успех
за цео колектив. Последњи у

Стране припремио

Александар
Живковић

низу освајача трофеја јесу најмлађи рагбисти, петлићи, који су тријумфовали на турниру у Старчеву.
– Ова титула је подстрек за
још бољи рад, али даје и ветар у леђа свима у клубу и
показује да смо на правом путу, на путу враћања Динама
на велику рагби позорницу –
рекао је тренер омладинске
школе Никола Татић.
Још је дан ве ли ки успех
остварили су: Александар Савић, Борис Савић, Вук Олушки, Не ма ња Ми јо ко вић,
Александар Поповић, Филип
Гроздић, Лазар Гроздић, Филип Миленковић, Стефан Савић и Матеја Крчадинац. Тренеру Николи Татићу у раду с
петлићима помагао је Никола Адвигов.

Рукометашице ЖРК-а Панчево су у пуном заносу. Девојке
које предводи тренер Марко
Крстић представљају најпријатније изненађење Супер Б лиге, јер се коло пре краја првог
дела шампионата налазе на
трећем месту, одмах иза главних фаворита за пласман у српску рукометну елиту.
Прошлог викенда на програму је била десета рунда првенства, у којој су девојке из нашег
града оствариле и шести тријумф. У Хали спортова на Стрелишту гостовао је „фењераш”
из Београда. Невена Џелајлија
и њене другарице нису потцениле ривала, али су озбиљном
и ангажованом игром показале
да је у овом тренутку разлика у
квалитету огромна: ЖРК Панчево – Јуниор 30:17 (14:11).
Сам почетак сусрета донео је
изједначену борбу. Гошће су се
представиле у лепом светлу и
нису устукнуле пред фаворитом. Готово цело прво полувреме протекло је у изједначеној
борби, гол за гол. Ривали су се
смењивали у вођству, па су гледаоци могли да уживају у динамичној утакмици. Тек у финишу првог дела игре Панчевке су успеле да се „одлепе” на
три гола разлике, и то највише
захваљујући сјајној Марији Митрић, која је била нерешива
енигма за одбрану Београђанки.
Друго полувреме донело је
потпуну доминацију домаћег
тима. На голу ЖРК-а Панчево
бриљирала је Милица Илић,

која је одличним интервенцијама потпуно деморалисала Београђанке, а својим саиграчицама уливала додатну снагу.
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Крстић такав однос снага на терену искористио да шансу пружи и млађим девојкама, оним
које су током првенства мање
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Из минута у минут разлика у
корист домаћег тима се само
увећавала, па је тренер Марко
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играле. Што је најважније, оне
су на најбољи начин искористиле прилику која им се ука-

зала, па су се готово све играчице уписале и у листу стрелаца.
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Зорана Марковић (четири гола), Тијана Симић (један), Амелија Ускоковић (један), Невена Џелајлија
(један), Теодора Станојевић
(три), Тамара Петковић (четири), Марија Митрић (осам),
Анастазија Јамбрушић (три),
Даринка Петронијевић (три),
Тијана Ристић, Ивона Пешић
(је дан), Ма ри ја Ра ки џић и
Александра Васић (један гол).
У последњем колу првог дела првенства, наредног викенда, Панчевке путују у Прокупље, на мегдан с Топличанином. Биће то и прави дерби и
битка за позицију број три, јер
оба тима тренутно имају исти
број бодова, али тим из нашег
града има бољу гол-разлику.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ПРЕМИЈЕР ЛИГА, БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ…
Најбољи српски каратиста Слободан Битевић прошлог викенда је учествовао на турниру Премијер светске лиге у Мадриду.
У врло јакој конкуренцији Битевић је на старту остварио две
победе, против такмичара из
Белгије и Енглеске, да би у трећем колу био грубо оштећен
судијским прегласавањем и поражен од ривала из Грузије, који

у наредном колу није изборио
пласман у финале, па Боба није добио шансу за реперсаж.
Битевић ће већ у јануару наступити на турниру Премијер
лиге у Паризу.

Једно од најважнијих такмичења у овој години јесте и Балканско првенство за кадете, јуниоре и млађе сениоре, које ће
бити одржано од 5. до 8. децембра у Словенији. Савезни
селектори за кате и борбе указали су поверење и члановима
КК-а Динамо, па ће у Брежице
путовати: Александар Здешић,
Јана Којчић, Никола Ивановић,
Дарко Спасковски, Марко Пуљаревић и Урош Петровачки,
као и тренер Немања Лугић.
Прошлог викенда је одржан
тридесети интернационални
турнир у каратеу „Трофеј Обреновца”, на коме је наступило
380 такмичара из 35 клубова
из Босне и Херцеговине и Србије. Међу њима је било и девет такмичара Младости, који
су освојили једанаест медаља.
Највредније трофеје у борбама освојили су Анђелина Јаредић, Новак Николић и Милош
Милутиновић, а у катама је најбоља била Дуња Јовановић.
Сребром су се окитили Никола Брацановић и Анастасија
Крстић, а бронзе су зарадили:

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ „АКАДЕМИЈЕ ЈОЧИЋ”

ПЕТРОВ ТРИЈУМФ У ЗАГРЕБУ
Петар Новаковић, члан Џудо
клуба „Академија Јочић” из
Старчева, прошлог викенда је
учествовао на великом међународном турниру у Загребу. У
конкуренцији 650 бораца из
девет земаља Петар је освојио
најсјајније одличје у својој категорији (преко 55 кг).
– Петар је био фантастичан.
Потпуно је доминирао и поразио све своје конкуренте. Четири сјајна ипона сврстала су га у
једног од најбољих појединаца
на турниру. Задовољан сам, не

толико златном медаљом, која
је свакако битна, већ приказаним знањем у тактичко-техничком смислу. Спроводио је тактику коју смо договарали и није пропуштао прилику да казни
сваку грешку противника. Сада
нам предстоје домаћа такмичења и напоран рад, како бисмо задржали Петрову водећу
позицију на ранг-листи – рекао
је тренер Мирослав Јочић.
Старчевачки „академци” наредног викенда ће се надметати у Бору.

Сашка Тесла, Тара Ђурђевић и
Немања Живков у борбама, као
и Новак Николић и Милош
Милутиновић у катама.
И овај спортски колектив имаће своје представнике на првенству Балкана у Брежицама.
Карате клуб Младост ће представљати јуниорка Анђелина

Јаредић, која ће се такмичити
у категорији борбе преко 59 кг,
али и као члан националног
тима Србије у борбама екипно
за јуниорке.
Савете на првенству даваће
јој први тренер клуба Тихомир
Макитан, који такође путује у
Словенију.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КУП ВОЈВОДИНЕ

ЗЛАТИБОР „АРХИВИРАН”, НА РЕДУ МЕТАЛАЦ

Такмичари Џудо клуба Јединство из Качарева учествовали
су прошлог викенда на Купу
Војводине у Новом Саду, у конкуренцији са још око 500 бораца из: Србије, БиХ, Словеније и Грчке.

Најуспешнија је била Андријана Кртенић, која је освојила
златну медаљу. Сребро су зарадили Јана Пејновић и Кристијан Лехни, а бронзаним одличјима су се окитили Александра Димитровски, Жељана
Велковски и Илија Анђеловић.
Учествовали су и: Вукашин
Валашко, Дарио Балан, Оливер Пољак и Лазар Ристовски.
– Била је то велика школа
за све. Причали смо о поштењу, истрајности, поштовању и
другарству. Малишани су видели како треба, али и како не
треба да се поступа на такмичењима. Идемо даље – рекао
је тренер ЏК-а Јединство Саша Анђеловић.

УСПЕХ РВАЧА
Чланови Рвачког клуба Динамо учествовали су прошлог викенда на великом турниру у
Темишвару, где су постигли запажене резултате.

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ
субота, 18 сати

Тамиш има капацитет
Девето коло Кошаркашке лиге
Србије није донело резултатско
изненађење, бар када је панчевачки Тамиш у питању. Момци
које предводи тренер Бојан Јовичић прошлог викенда су гостовали у Чајетини, где су одмерили снаге с другопласираним домаћином, екипом која у овој сезони има највише амбиције.
Тим из нашег града ни на
овој утакмици није био комплетан, а када је ситуација таква, онда можда није ни реално очекивати некакво изненађење: Златибор–Тамиш 78:73,
по четвртинама: 19:14, 20:18,
25:14 и 14:27.
Домаћи тим, за који играју
и бивши кошаркаши Тамиша
Стефан Митровић и Бојан Станојевић, у овај дуел ушао је као
апсолутни фаворит. Ипак, ни
Саша Радовић и његови саиграчи нису допутовали с намером да се унапред предају, па
је прва четвртина протекла у
међусобном одмеравању снага, али и у бројним грешкама
на обе стране терена. Златибор
је имао лагану иницијативу и
резултатску предност, али момци из Тамиша нису дозвољавали да се „одлепи”.
Панчевци су чак почетком
друге четвртине, после „тројке” Аљоше Јанковића, успели
и да поведу, али домаћин је
поново додао гас, па је на одмор отишао са седам поена више – 39:32.
Трећа четвртина је у потпуности припала кошаркашима

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СМЕДЕРЕВО
недеља, 19.30
мушкарци
Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ
субота, 14.45

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
субота, 20.30 сати

Златибора, а већ на самом њеном почетку домаћин је имао
и двоцифрену предност. Кажњене су све грешке гостујућих играча, разлика у кошевима увећавала се из минута у
минут, да би на крају трећег
периода достигла осамнаест
поена „вишка” у корист домаћег тима.
Тамиш је своје право лице
показао тек у четвртој четвртини, када је потпуно надиграо великог фаворита. Саша Радовић
и његови саиграчи су се коначно ослободили притиска и заиграли слободније, с више енергије, служио их је и шут... Полако али сигурно предност Златибора почела је да се „топи”...
Ипак, за коначан преокрет није
било ни снаге ни времена.

– Златибор је заслужено победио. Ми смо мекано ушли у
меч, без концентрације. Једна
четвртина добре игре није довољна за овакву екипу домаћина – рекао је капитен екипе
из нашег града Саша Радовић.
Тамиш је играо у саставу:
Николић (13 поена), Чабрило
(седам), Радовић (10), Вукојичић (два), Филбиш, Прља (14),
Јанковић (15), Лучић (два), Џерид (четири) и Лабудовић (шест
поена).
– Хвала домаћинима на гостопримству. Играли смо у лепом амбијенту. Драго ми је што
Златибор има нову халу, то је
добро за нашу кошарку. То је
тим с највишим амбицијама,
пројектован за учешће у АБА2
лиги, који је и пре нашег дуела

био фаворит. Поново смо били
некомплетни, без двојице играча који су били на јуниорском
турниру АБА лиге с Црвеном
звездом. Ко зна, да је утакмица
потрајала још три-четири минута, можда бисмо је и превели.
Били смо јако лоши три четвртине, разочаран сам, али последња четвртина је показала да имамо капацитет и за веће домете.
Због тога су ми помешана осећања. Моји играчи морају храбрије и одлучније да улазе у мечеве – рекао је на конференцији
за новинаре после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Првенствена искушења смењују се као на траци. Већ у суботу, 7. децембра, у наш град
долази Металац. Утакмица почиње у 20.30.

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” ГАЂА У ЦЕНТАР

ТРИ ЗЛАТА
Сомбор је прошлог викенда био
организатор међународног пливачког митинга „Феникс 2019”,
на којем је учествовало око 180
такмичара из четрнаест клубова из БиХ, Хрватске и Србије.

Прошлог викенда у Зрењанину је одржано четврто коло Лиге пионира Војводине, у којем
је наступило пет такмичара
Стрељачке дружине „Панчево
1813”.
Ива Ракоњац је убедљиво тријумфовала са 185 кругова, док
је Теодора Кондић, са 178 кругова, заузела четврто место. На
четврто место, са 473 круга,
пласирала се и екипа дечака
из нашег града. Гађали су Огњен Лукић (172), Огњен Бунчић (156) и Петар Цветковић
(145 кругова).
Наредно коло Лиге пионира
Војводине биће одржано 15.
децембра у Кикинди.
Такође у Зрењанину одржано је и друго коло Лиге кадета
и млађих јуниора Војводине, у
којем је учествовало седам стрелаца СД-а „Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац је с 573 круга у гађању из стандардне ваздушне пушке освојио златну
медаљу у конкуренцији кадета
и бронзано одличје у јакој конкуренцији у надметању млађих јуниора.

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВИРТУС БАСКЕТ
петак, 21 сат, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ковин: РАДНИЧКИ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО

22:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР

30:17

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО

23:29
32:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

36:31

21:18

Одбојка
ПРВА ЛИГА
мушкарци
Панчево: БОРАЦ – ВА 014

3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
Р. Тополовац: ХЕРЦЕГОВИНА – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

78:73

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – РАДНИЧКИ 71:82
Панчево: КРИС КРОС – ДИНАМО
55:84

ДВА СРЕБРА
И БРОНЗА

Ива Ракоњац је с 378 кругова заслужила сребро у конкуренцији кадеткиња које су се
так ми чи ле у га ђа њу из

ваздушне пушке, док је у групи млађих јуниорки била четврта. Теодора Кондић је упуцала 376 кругова, што јој је

СЛЕ ДИ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НО ПР ВЕН СТВО

Боје нашег града браниле су
две пливачице ПК-а Спарта,
које је предводио тренер Ненад Јовић.
Јована Богдановић је освојила злато у апсолутној категорији на 200 м прсно, с временом 2:27,02, а због овог резултата проглашена је за најуспешнију такмичарку.
Сјајна је била и Дуња Стоев,
која је освојила најсјајнија одличја у тркама девојчица рођених 2007. и 2008. године, на
200 и 400 м краул.

Овог викенда
Рукомет

Недовољна једна
четвртина

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

Огњен Тодосијевић је победио у категорији до 60 кг, док
је Стефан Тодосијевић освојио
сребрно одличје у категорији
до 50 кг. Боје Динама бранио
је и Алекса Јовић, који се пласирао на пето место.
Такмичаре Динама, који су
још једном показали да могу да
се носе с ривалима из Европе,
предводили су тренери Вујо Шајић и Миливоје Тодосијевић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

На традиционалном турниру
„Младост” у Загребу, одржаном прошлог викенда, учествовао је и Дејан Пешић,
који је заузео једанаесто место у конкуренцији 68 стрелаца из шест земаља.
Иако је резултат од 621,9
кругова веома висок, Дејану
је за пласман у финале недостајало свега 0,8 кругова.
Већ наредног викенда
Пешић ће наступити на Интернационалном првенству
Београда, где се очекује учешће 300 стрелаца из 20 земаља. Поред Дејана, из СД-а „Панчево 1813” учествоваће и

јуниори Алекса Ракоњац, Велимир Нинковић
и Стефан Кешишјан.

било довољно за четврто место
у надметању кадеткиња и шесто
место у конкуренцији млађих
јуниорки. Ана Токић је једанаеста кадеткиња, с 360 кругова.
Три поменуте девојке освојиле су друго место у конкуренцији четири екипе млађих јуниорки, док су биле најбоље (и једине) у конкуренцији кадеткиња.
Панчевачка екипа млађих јуниора у гађању из пиштоља била је једина комплетна, а самим тим и најбоља. У појединачном надметању млађих јуниора Велимир Нинковић је
освојио златну медаљу с 518
кругова, Стефан Кешишјан је
најбољи кадет и трећи млађи
јуниор са 491 кругом, а с погођена 433 круга Марко Нинковић је успешно дебитовао и
освојио друго место у конкуренцији кадета и пето у конкуренцији млађих јуниора.
Наредно коло биће на програму крајем јануара у Врбасу.

Запажене резултате остварили
су чланови Џудо клуба Панчево на турниру у Новом Саду који је одржан прошлог викенда.
Кристијан Балог и Нина Албијанић окитили су се сребрним медаљама, а Мила Калинић заслужила је бронзу. Вук
Бабић се пласирао на пето
место.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се3)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

НА ПОЛА ПУТА ДО ИСТОРИЈЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пад

„Дизелка” усамљена на
трону
Окупљање на Светог Јована
Фудбалски клуб Железничар из Панчева
прави је пример добро организованог
спортског колектива. Клуб који траје више од седам деценија, пуне 72 године,
тек окончану јесењу сезону памтиће као
најуспешнију у својој светлој историји.
Фудбалери популарне „дизелке” из
Панчева одиграли су петнаест утакмица и нису претрпели ниједан пораз.
Остварили су скор од тринаест победа
и два нерешена резултата, уз гол-разлику 32:8. Дакле, Железничар је био
најефикаснији тим у Српској лиги група „Војводина”, а притом је његова одбрана била најчвршћа.
На челу овог колектива је неуморни
председник Зоран Наунковић, који је уз
помоћ директора Ненада Бојковића,
Предрага Санадера и још неколицине
сталних сарадника оформио клуб који
је постао понос Панчева.
Железничар функционише једноставно, али професионално. Зна се ко шта
ради у клубу, а цео систем је стављен у
службу фудбалера и стручног штаба.
„Же ља” је од у век ва жио за клуб са

широком душом фудбалском. Никада
за њега нису везиване никакве афере,
све што је рађено било је јавно и транспарентно. У Железничару се тренери
никада нису смењивали после само неколико лошијих резултата, играчи су
одувек имали сјајне услове... А када је
тако, онда никога и не треба да чуде
сјајни резултати и јесење почасти у трећем рангу српског фудбала.
Панчевачка „дизелка” је најближем
пратиоцу, екипи Бачке 1901 из Суботице, одмакла осам бодова, али сви у овом
клубу свесни су чињенице да су дошли
тек на пола пута до свог циља – историјског пласмана у Прву лигу. Зато ће
зимска пауза бити искоришћена за довођење појачања у играчком кадру, али
и за добре припреме како би Железничар и на пролеће наставио свој победнички пут.
На челу стручног штаба је искусни
Душан Јеврић, коме су у раду помагали
Марко Андрејић и тренер голмана Владимир Растовић.
Бело-плави дрес Железничара ове јесени носили су следећи играчи: Бојан
Кнежевић, Георгије Јанкулов, Никола
Ђорић, Душан Плавшић, Ђорђе Ивковић, Лука Стојановић, Данило Ковачевић, Јордан Јовановић, Марко Башановић, Мла ден Ла за ре вић, Вла ди мир

Мандић, Бранислав Катанић, Милош
Брајовић, Лазар Танасковић, Марко Стојанов, Денис Илић, Павле Петровић,
Бојан Трипковић, Урош Лукић, Саша
Руњаић, Борко Аничић, Драган Миливојевић и Лазар Владисављевић.
Најефикаснији у екипи је капитен
Данило Ковачевић, који је с десет голова тренутно и други стрелац лиге. Ђорђе Ивковић је пет пута погађао мреже
ривала, а Лука Стојановић је био прецизан четири пута. Владимир Мандић
и Борко Аничић су током ове јесени
постигли по два поготка, а по једном су
се у листу стрелаца уписали: Јордан Јовановић, Марко Башановић, Бојан Трипковић, Душан Плавшић, Денис Илић,
Георгије Јанкулов, Никола Ђорић, Младен Лазаревић и Марко Стојанов.
Поред првог тима, у Фудбалском клубу Железничар велика пажња поклања
се и млађим категоријама, па су тако
ове јесени омладинци, кадети и пионири такође постизали сјајне резултате у
својим такмичењима.
Фудбалери Железничара су сада на
заслуженом одмору. Прозивка првотимаца, која ће означити почетак припрема за наставак првенствене трке у
Српској лиги група „Војводина”, заказана је за 20. јануар, на Светог Јована.
А. Живковић

Најпре јесте стамен.
Онда тако само делује.
Па озбиљно почиње да се крњи.
И падне.
Аргумент или став.
Човек.
Пада оно што је паду склоно.
А понешто треба једноставно склонити.

Нашминкане
Умеју да се скоцкају.
Да у једном моменту изгледају чисто.
И бистро.
Мисли.
Онда се помуте.
Али не шминкај их.
Нашминкане су безвредне.
Мисли! Поново!

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

МЛАДИ У ПРВОМ ПЛАНУ
У Спортском центру „Шумице” у Београду прошлог викенда одржано је првенство Прве лиге Србије у џуду. Панчевачки Динамо је на том такмичењу
наступио у подмлађеном саставу, искључиво са својим члановима, док су
остале екипе биле комбиноване, с борцима из више клубова.
Динамовци су у првом мечу изгубили
од изузетно јаке екипе Жандармерије,
актуелног првака за ову годину. У другом колу Динамо је савладао Младост из
Бечеја, а онда је у трећој рунди претрпео
пораз од знатно појачаног тима из Обреновца. Тако су Панчевци групни део такмичења завршили на трећем месту, док
су у укупном пласману били пети.
За екипу су наступили: Лазар Стојановић, Вук Кошић, Игор Омаста, Никола Достић и Стојан Секулић.
У исто време у Новом Саду је одржан
турнир за најмлађе под називом „Војводина 2019”, на коме се надметало
преко 440 бораца из 40 клубова из: БиХ,
Грчке, Словеније и Србије. Динамо се
на том такмичењу представио са десет
чланова.

Будућности

Златне медаље су освојили: Матеја
Стојановски, Никола Раданов и Урош
Ђуришић, а бронзама су се окитили:
Немања Ђуришић, Филип Ћирић, Алекса Ђуровић, Јован Божић, Јелена Стоја-

новски, Филип Максимовић и Урош
Ћућа. Надметали су се и: Владимир
Богдановски, Никола Митић, Гаврило
Бошковић, Душан Станковић и Дејан и
Голуб Стригић.
А. Ж.

Један корак може да промени све.
Поготово ако је искорак.
Неуобичајен потез.
Теби несвојствен.
Али, опет, твој.
Она није једна и једина.
Будућности има више.
Ти их за себе бираш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Илија Тепшић,
гимназијалац:

Ива Вукић,
студент:

– У петак излазим.
После тога чека ме
Центар за таленте,
група за историју.
Посетио бих и неко
предавање односно
књижевно вече у
Београду.

– Планирам неку
журку. Морам доста
и да учим, спремам се
за колоквијуме и испите.
Наћи ћу времена и да
вежбам клавир.

Андреја
Крсмановић,
ученик:
– Као и сваког
викенда, бићу с
другарима и учићу.
Пошто тренирам,
нерадним данима
имам утакмице.
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