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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Грађани ће платити
највише

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. ДЕЦЕМБРА 2018.

Број 4793, година CL

ОКО

Политика
Привредни
савет Панчева
са 23 члана
» страна 4

Економија
Јавни позив за мала и
средња предузећа
» страна 6

Екологија/просвета
Каква ће бити
судбина нових
генерација
» страна 7

Друштво
Како стати на пут
насиљу над женама
И ОВЕ ЗИМЕ ВИШЕГОДИШЊИ ПРОБЛЕМ

ВАЗДУХ ПОНОВО ПРЕВИШЕ ЗАГАЂЕН
У Панчеву, Краљеву и
Београду се 2017. најтеже
дисало, а на тај проблем
скренута пажња и ове
године
Концентрације материја које загађују ваздух у Сарајеву, главном граду
Босне и Херцеговине, биле су прошлог викенда толико велике да је тај
град проглашен за најзагађенији на
свету – саопштила је Агенција за заштиту животне средине Србије.
Подједнако је тешка и забрињавајућа ситуација и ове недеље у неким градовима у Србији, као што су Београд,
Нови Сад, Смедерево, Бор и Суботица.
Најзагађенији у нашој држави ових да-

У Заводу „Панчевац”
уверења само 1.700 динара
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз одузимање оружја.

Село
У духу припрема за

на су Ниш и Ваљево, где су измерене
натпросечне концентрације суспендованих честица и тешких метала (олова, арсена, никла и кадмијума).
Иако се Панчево ових дана не спомиње у тим извештајима, нема разлога за оптимизам. Наш град је током читаве прошле године заједно с
Краљевом и Београдом био једна од
еколошки најцрњих тачака у читавој
Србији.
Да то није изненађење, говори податак да је Катарина Бањаи, чланица
Градског већа задужена за одрживи
развој и заштиту животне средине, на
седници градске скупштине одржаној крајем децембра прошле године
изјавила да је ваздух у Панчеву последњих година треће категорије.
Објаснила је да је то тако зато што

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

» страна 9

наредну годину
» страна 11

Култура
Зоран Ротар –
човек културе
» страна 12

Фото-репортаже
„Солнце” најјаче сија
су примарни узроци загађења ваздуха у Панчеву кућна ложишта наших
суграђана који се греју на чврста горива, као и издувни гасови из ауспуха
аутомобила и индустрија. Додала је
да таква ситуација није само у Панчеву, већ и у многим другим градовима у Србији.
Катарина Бањаи је нагласила да су
у панчевачком ваздуху током сваке
зиме високе концентрације суспендованих материја. Она је додала да
су емитери загађујућих материја у нашем граду предложили мере за њихово смањење и да су многе већ реализоване.
Међутим, истакла је да су индивидуална кућна ложишта и даље проблем и навела да градска власт због
тога све више новчано помаже домаћинствима која су заинтересована за
прелазак на грејање гасом.
Осим тога, током летњих месеци
ове године гасификација је урађена у
већем делу града, што је још један
доказ да градска власт у Панчеву пред-

узима неке мере на решавању овог
проблема.
Али питање је може ли он уопште
да буде трајно отклоњен када се узме
у обзир да је већина АТП-ових аутобуса застарела и да се исто може рећи и за аутомобиле који се возе по
нашим улицама. Иако су надлежни
државни органи најављивали да ће
донети прописе да би се смањио увоз
застарелих аутомобила из Немачке и
других западних држава, то је засад
остало само на речима.
Да ситуација није нимало безазлена, види се из упозорења која објављује градски Завод за јавно здравље
када је концентрација загађујућих материја превисока. Ако је, на пример,
оцена квалитета градског ваздуха 3,
онда се грађанима ставља на знање
да људи са срчаним или плућним обољењима, старији, као и деца треба да
скрате време боравка и излагања тешким физичким активностима на
отвореном.
М. Глигорић

у Панчеву
» страна 25

Спорт
„Тамиш” тече у
победничком
ритму

» страна 26
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Бранкичина борба за
живот
Бранкица Раковић из Бањалуке имала је све предуслове за нормалан живот: ћерку Лолу и мужа, које је волела више од свега на свету, оптимизам, много ведрине, позитивне енергије и љубави коју
су јој пружали њени најдражи и планове за будућност. Све док се у
њен живот није умешала подмукла и опасна болест.
Након што су јој лекари дијагностиковали леукемију, у њеном
животу се све променило за сто осамдесет степени. Као последица
терапије коју је почела да прима, опала јој је коса, а њено ново
стално место боравка постала је Војномедицинска академија. На
једној од клиника те болнице већ дуже време се лечи и прима исцрпљујуће хемиотерапије.
Да би ублажила тескобу због туге, самоће унутар болничких
зидова и одвојености од најдражих и куће, почела је да пише на
„Твитеру”. Кратке записе које је остављала на тој друштвеној
мрежи приметили су многи што воле да твитују и нису остали
равнодушни.
Бранкица је до сада написала 59.600 твитова и стекла више од
тридесет хиљада пратилаца. Пише оно што осећа, саветује друге и
свакодневно добија на стотине порука да буде јака, позитивна и да
издржи, јер само тако може да победи опаку болест.
Шта она поручује својим пратиоцима и пратитељкама на „Твитеру”? Да треба да живимо за данас и да уживамо у сваком дану и
садашњем тренутку, а не да само чекамо да нам се нешто лепо деси у будућности. Да волимо све наше драге и најдраже и да им то
слободно кажемо и загрлимо их више пута дневно. Да извучемо
поуке, али да не критикујемо превише себе ако у нечему погрешимо. Ако доживимо неки пораз у животу и после тога, метафорички
речено, паднемо, да поново устанемо и наставимо да се боримо.
Да обавезно бринемо о свом здрављу и себи и да одемо што пре
код лекара ако осетимо и најмању промену.
Њени твитови нису фразе преписане из књиге неког „лајф коуча”, већ крајње добронамерни савети особе која се суочила с нечим страшним и саветује друге шта да раде да то никада не доживе. Зато оно што она пише на „Твитеру” више нису обичне
исповести, већ уметност.
Шта друго рећи када се прочитају неке од њених порука: „Неке
тежине и неке патње нема шансе претворити у речи”; „Мислим да
је једина особа којој је тренутно теже него мени мој тата. Нема
беспомоћнијег осјећаја него кад ти је дијете у болници. Ма колико
година да има”; „Лијепо спавајте, ви који сте вечерас у својим креветима. Спаваћемо и ми у болницама, јер и њима мора да дође
крај”; „Ајде, Бранкице, преживи ово и иди кући свом дјетету”; „Обожавам наше кућне недеље. Све је некако спорије. Пиџаме дуже
остану у оптицају. Мирише неки заједнички доручак. Пије се заједничка кафа, нико нигде не жури и није важно колико је сати”;
„Извините што не одговарам на сва помињања и све што ми пишете. Међутим, ја све то читам и све вас редом грлим”.
Довољно за закључак да је једино о чему Бранкица сања, да победи опаку болест, да јој опет порасте коса, да поново, али заувек
оде из болнице кући, да након тога загрли најдраже и да у њеном
животу све буде као некад.
То се довољно јасно видело и из једног твита који је написала:
„Све што тренутно желим од живота је да опет видим таблу ’Добро
дошли у Републику Српску’”. Нажалост, на „Твитеру” има много
злих људи. Једном од њих, из муслиманско-хрватског дела Босне
и Херцеговине, засметало је помињање Републике Српске у њеном
твиту. Написао је Бранкици да по свему судећи неће још дуго живети и да јој се неће испунити жеља!?
После више од двадесет година, колико је прошло од грађанског
рата у БиХ, видело се да је међунационална мржња још жива и да
постоје људи којима је код других најважнија национална припадност, па чак и онда када се боре за голи живот. На срећу, „хејтер”
који се није потписао пре него што је послао Бранкици злуради
твит, најпре је преплављен порукама оних који је подржавају, а
потом је његов твит обрисан.
Надајмо се да ће ова прича, која је толико јака и потресна,
имати срећан крај. Желимо Бранкици да победи болест, да оде
кући и да у њеном животу све буде као некад. То је најмање што
је заслужила.

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ГРАД БЕЗ ЈАВНОГ ВЕ-ЦЕА

Драшковић је заинтригирао Панчевце
Замрзнуте плате, а цене подивљале
и без контроле, преживљавање серије
слава, Нове године и Божића, упозорења дечјих лекара да се најмлађи

Вељко је био париски ђак
једнолично хране, због чега је све више оболелих од запаљења плућа – само су неке од тема о којима смо писали на првим странама „Панчевца”
број 3551, који је изашао из штампе
13. јануара 1995. године.

На странама резервисаним за културу објавили смо неколико занимљивих текстова. Писали смо о младом и
изузетно талентованом кларинетисти
Вељку Кленковском, који се усавршавао на једном од престижних музичких конзерваторијума у Паризу.
Један извештај смо посветили контроверзном писцу и политичару Вуку
Драшковићу, који је на књижевној вечери у Културном центру представио
нов и изузетно провокативан роман
„Ноћ ђенерала”, посвећен убијеном
четничком вођи Дражи Михаиловићу. Промоцији тог романа присуствовао је његов унук Војислав.
Објавили смо и интервју с протојерејом Милованом Глоговцем. Он је
говорио о томе да држава и даље не
жели да дозволи потпуну слободу цркви, већ је сматра оружјем за остваривање својих интереса и да је још
увек много државних институција, попут војних касарни и школа, у којима
није дозвољено деловање цркве. Као
још увек нерешен проблем протојереј
Глоговац је навео питање имовине која је отета цркви после Другог светског рата.
Нагласио је да ипак није све тако
црно и да има неких добрих и охрабрујућих знакова. На пример, рекао
је да се млади у све већој мери враћа-

ју религији, одлазе у црквене храмове и присуствују богослужењима.
У „Панчевцу” број 3551 објавили
смо и текст о томе да је Панчево једини војвођански град у коме не ради ниједан јавни ве-це: ни онај поред
старе робне куће ни онај у Народној
башти одавно нису у функцији. У том
тексту је објављено да је клозет у центру града закључан од 1993. године,
због пуцања водоводних цеви и слегања тла. Наведено је и да је тадашња
градска власт најављивала да ће ЈКП
„Хигијена” добити неопходан новац
за ту поправку, али тај проблем није
решен ни дан-данас.

Протојереј Глоговац је занимљиво
причао

ФОТОГРАФИЈА Циљање.
У хали, у недељу, 2. децембра
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

Паљење бадњака у Успенској цркви

Када је реч о „Хигијени”, наш лист
је тада писао да се то комунално предузеће налази у тешком положају. Као
илустрација за то послужио нам је податак да је тадашња градска власт тражила од руководства „Хигијене” да направи списак приоритета. На првом
месту су се нашла возила за одношење смећа, али их је, по оцени одговорних у градској власти, било много, па је њихов број морао да буде
смањен.
М. Г.
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„OPEROSA” И „КОЛАРАЦ” У ПАНЧЕВУ

ПРОМОЦИЈА МЛАДИХ УМЕТНИКА
Паизијелова опера
„Служавка
господарица”
Улаз бесплатан,
карте преузети на
билетарници
„Operosa” с партнером Коларчевом задужбином организује
турнеју у четири града у Србији и тиме ће се завршити први
циклус пројекта „Young@Opera” који је подржала „Креативна Евро па” Европ ске уни је.
Овим поводом пружена је шанса младим уметницима из Србије, Црне Горе и Бугарске да
изведу Паизијелову оперу „Служавка господарица”.
Представа ће бити одржана
у Панчеву у петак, 7. децембра, од 20 сати, у дворани Културног центра. Улаз на програм
је бесплатан, а карте се могу
преузети на билетарници Културног центра.
Оперу режира млади али већ
искусни редитељ из Београда
Владан Ђурковић, док је ментор на пројекту диригент Предраг Госта. Гудачки квартет
„Operosa Strings” предводиће

Бугарин Милен Апостолов, уз
пратњу пијанисткиње Бојане
Радивојевић, док је за сценографију задужена Магдалена
Влајић, а за костиме Лина Лековић.
Заносну Серпину играће Петра Радуловић, док ће се у

улози Уберта опробати Игор
Андрић и Божидар Бошкилов.
Нема улога Веспонеа припала је глумцима Николи Ранђе ло ви ћу и Вла ди ми ру Те шовићу.
Пројекат „Young@Опера” почео је ове године турнејом у

Бугарској и Црној Гори, а говори о подстицању и промоцији младих уметника и њиховог развоја, креативности,
мобилности и размени култура. Више се може прочитати
на сајту operosa.org.
М. Марић

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ РФЗО-а

КОНКУРС НА ТЕМУ РАКА ДОЈКЕ

Отворена нова
инфо-линија

Продужен рок за слање
радова

Републички фонд за здравствено осигурање обавештава грађане да од сада имају могућност да од надлежних у Националном контакт-центру РФЗО-а на једноставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из домена
обавезног здравственог осигурања.
Нови бројеви телефона које можете позвати како бисте
добили неопходне информације, јесу 0700/333-443 (по
це ни ло кал ног по зи ва) и
011/735-09-00 (за позиве с мобил ног те ле фо на и из ино странства). Уколико вам је потребно лечење у иностранству,
податке о документацији коју

треба да прикупите, као и о
свему осталом што би могло
да вас интересује у вези са
овом темом добићете на телефон 011/20-53-683.
Радно време свих инфо-линија је сваког радног дана од
7.30 до 15.30.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
12. децембра

Креативни конкурс за најбољи
слоган и постер на тему подизања свести о важности раног
откривања рака дојке продужен је до 20. јануара како би
сви заинтересовани били у могућности да на време предају
своје радове – саопштио је Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”.
Конкурс је отворен у оквиру
пројекта „Унапређење националног програма за рано откривање рака дојке у Републици Србији”. Овај пројекат организује Јапанска агенција за
међународну сарадњу (JICA),
у сарадњи с Министарством
здравља Републике Србије и уз
подршку Института „Батут”.
Конкурс је подељен у две категорије: прва је намењена ученицима завршних разреда основних школа (осми разред) и средњошколцима, а друга пунолетним особама. Тема је подизање
свести о важности скрининга и
раног откривања рака дојке. Заинтересовани могу послати предлоге до 20. јануара 2019, у зависности од категорије за коју аплицирају, на следеће имејл адресе: konkurs.poster@gmail.com (за
постер) и slogan.konkurs@gmail
.com (за слоган). Додатне информације о конкурсу можете
пронаћи на „Фејсбук” страници
„Pink Ribbon Serbia”.
Јапанско удружење за борбу
против рака сваког октобра организује догађај под називом

„Pink Ribbon Festival” („Фестивал розе траке”), који обухвата
трибине, јавне шетње и креативно такмичење. Фестивал се
у Јапану реализује од 2003. године, а само прошле године та
организација је прикупила преко 700 пред ло га по сте ра и
15.000 слогана. Стопа преживљавања оболелих од рака дојке у Јапану је десет година.
Карцином дојке је водећи
узрок оболевања и умирања од
малигних болести у женској
популацији широм планете, па
и у Србији. У Канцеларији за
скрининг Института за јавно
здравље Србије истичу да у нашој зе мљи го ди шње 3.600–
4.600 жена оболи, а 1.600 умре
од рака дојке. Према подацима Завода за јавно здравље Панчево, у Јужнобанатском округу сваке године око 175 жена
оболи и 75–80 умре од ове опаке болести.
Познато је да, уколико се рак
дојке открије у раној фази, око
90% жена може да се излечи.
Међутим, уколико се открије
касно, стопа преживљавања спушта се на око 15 процената. За
ра но от кри ва ње ра ка дој ке
кључни су редовни самопрегледи (једном месечно), клинички и ултразвучни прегледи
(једном годишње), а у добу од
50 до 69 година и скрининг
мамографија (једном у две године).
Д. К.

ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

Предлоге слати до среде
Због законских измена, добровољни даваоци крви од септембра крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин
обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то само средом,
од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине.

Наредну прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 12. децембра,
од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. Крв могу дати све здраве
особе мушког и женског пола
од 18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и
критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа.
Размак између два давања код
мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири месеца.
Д. К.

Спорт ски са вез Пан че ва ће
традиционалну манифестацију „Избор спортисте
године” уприличити у
петак, 21. децембра.
Тим поводом сви
клубови који то желе, своје предлоге
за најуспешније појединце и колективе
у години на измаку
могу послати у канцела ри ју
ра чу но вод ства
Спортског савеза, најкасније
до среде, 12. децембра. И ове
године ће се бирати лауреати

у категоријама пионира и пионирки, кадета и кадеткиња, јуниора и јуниорки, сениора и сениорки, тренера, клубо ва, ве те ра на и
спортских радника. Биће додељене
и јубиларне награде, као и посебна
признања за допринос развоју спорта у
Панчеву.
Спортски савез Панчева се
налази у Масариковој 1-а.
А. Ж.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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.

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-биохемијској лабора-

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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Петак, 7. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СПС-а

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Припреме за конгрес

ПРИВРЕДНИ САВЕТ ПАНЧЕВА
СА 23 ЧЛАНА
Добит приказала
скоро сва јавна
предузећа
На повлашћене
услове закупа права
имају удружења
грађана

Преко сто делегата присуствовало је 3. децембра Градској
конференцији Социјалистичке
пар ти је Ср би је, одр жа ној у
склопу припрема за Десети конгрес СПС-а, који је заказан за
22. децембар у Београду. Конференцији је председавао Нико ла Дан гу бић, пред сед ник
Градског одбора СПС-а.
Изабрано је 28 делегата за
По кра јин ску кон фе рен ци ју

СПС-а Војводине, која ће бити
одржана у Новом Саду 15. децембра, као и 28 делегата који
ће учествовати у раду Десетог
конгреса СПС-а. Једногласном
одлуком свих делегата за председника СПС-а предложен је
Ивица Дачић. Поред тога, предложени су чланови Градског
одбора СПС-а за Главни одбор,
Статутарну комисију и Надзорни одбор СПС-а.

КОНЦЕПТ
Ако Европа толерише овакво понашање, па онда Србији
дође у посету комесар Хан и даје неке бледуњаве изјаве,
или Федерика Могерини каже да Приштина мора да укине таксе, а косовски политичари то не ураде, шта ми можемо да очекујемо од те Европе? Приштина је на неки начин понизила ЕУ; и зато сматрам да само претња Америке
Приштини може да оконча оно што се догађа на Косову и
Метохији.
(Мирослав Лазански, новинар „Политике” и посланик у
Скупштини Србије, у изјави за ТВ „Пинк”, 4. децембар)

***
Таксе које су приштинске власти наметнуле Србији штете
њиховом угледу, Србији, али и Европској унији. Србија има
право да одговори на те агресивне мере, али ја се надам да

Пред већницима се на седници локалне владе одржаној 4.
децембра најпре нашла информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је
оснивач Град Панчево, за период од 1. јануара до 30. септембра ове године, с Нацртом
закључка.
О томе је, као представница
градских секретаријата, говорила Ениса Аговић Хоти.
Важне теме за
пословање
Она је рекла да Скупштина града треба ову информацију да
поднесе Министарству привреде, а тиче се степена реализације прихода и расхода.
– У документу се говори и о
кретању броја запослених, због
средстава која се издвајају из
буџета Града, као и о задужености јавних предузећа. У материјалима је приказ прихода
и расхода свих фирми чији је
оснивач Град. Добит су приказала сва предузећа, осим јавних комуналних предузећа у
Омољици, Банатском Брестовцу и ЈКП-а „Младост”. Постоје
и табеларни прикази ових показатеља – објаснила је Ениса
Аговић Хоти.
Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП-а Качарево за 2018. годину с финан-

сијским планом била је друга
тачка дневног реда. На основу
опредељених средстава из Националне службе за запошљавање за јавне радове, као и јубиларних награда за петоро
радника, те солидарне помоћи
– промењене су неке ставке у
акту месног јавног предузећа.
Потом је пренето право коришћења зграде у јавној својини Града Панчева на Дом културе „Вук Караџић” из Омољице и предложено решење о образовању Привредног савета Града. Наиме, градски већници су
се сложили да се број чланова
овог тела повећа. Савет је основан 2013. године, када су га чинили представници, углавном,
малих и средњих предузећа.
Проширен је 2016. године људима из „Петрохемије”, НИС –
Рафинерије нафте и „Луке Дунав”. Чланови овог тела које се
бави важним темама за пословање у Панчеву убудуће ће бити представници фирми „Павле”, „Хипра инжењеринг”, „Big

Cee” (која је однедавно нови
власник „Авив парка”), ZF (инвеститор у северној пословној
зони), „Утва авио-индустрије”
и „Егстона”.
Привредни савет Панчева сада има 23 члана.
„Хигијени” дозвољени минус
Обједињено и веома штуро су
потом обрађене измене финансијских планова градских месних заједница Тесла, Котеж,
Младост, Стрелиште, Горњи
град, Војловица, као и сеоских
у Омољици, Банатском Брестовцу и Иванову. Иако се ради о „козметици”, новинари
никако не могу да дођу до ових
материјала и учине их транспа рент ним ка да је њи хо ва
публика, тј. грађанство, у питању.
Градско веће је онда одобрило ЈКП „Хигијени” дозвољени минус по текућем рачуну до 15 милиона динара. Како се могло чути на седници,
то комунално предузеће нема

проблем с ликвидношћу и у
протекле две године рачуни
ниједном нису били у минусу. Поента је у томе да руководство ЈКП-а „Хигијена” до
краја године жели да исплати
солидарну помоћ запосленима, којих има више од три
стотине. Сваки радник треба
да добије од 40.000 динара
навише.
На самом крају Веће је усвојило предлог закључка о давању у закуп ван поступка јавног
надметања пословног простора који се налази у Улици ослобођења 21, у првој зони, површине 108 квадрата, као и 56
метара квадратних магацинског простора, удружењу „Руке” из Банатског Брестовца, за
8.681 динар месечно.
То је заправо петина износа
од основне цене закупнине такве површине градског пословног простора у првој зони. На
повлашћене услове закупа, уз
сагласност већника, права имају удружења грађана.

ПРЕ ТРИДЕСЕТ ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ОСНОВАНА ЗЕЛЕНА ПЕГ-а

Заборављени идеалисти и идеали
ће она одговорно поступити и да узвратне мере не морају да
буду реципрочне. Још једна опасност вреба, а то је протеривање српског становништва са севера Косова. Међутим, то
Београд неће и не сме да допусти.
(Амбасадор Русије у Србији Александар Чепурин, „Спутник Србија”, 4. децембар)

***
Председник привремених приштинских институција Хашим Тачи прогласио је среду, 5. децембар, за дан жалости
на косовској територији због смрти бившег америчког председника Џорџа Буша Старијег. Како је наглашено у образложењу за ту одлуку, дан жалости је проглашен „у знак поштовања према његовом доприносу слободи на Косову”, наводи
се у саопштењу објављеном на Тачијевом сајту.
(Информација агенције „Танјуг”, 4. децембар)
***
Према подацима Агенције за заштиту животне средине,
Ниш и Ваљево тренутно су два града с најзагађенијим ваздухом у Србији. Према подацима Агенције, у протекла 24
сата просечна вредност суспендованих честица и тешких
метала (олова, арсена, кадмијума и никла) износила је у Ваљеву 184 микрограма по метру кубном ваздуха, а у Нишу
154 микрограма. Да би могло да се каже да је ваздух чист,
просечна вредност суспендованих честица и тешких метала
не треба да прелази 50 микрограма по метру кубном. Повишене вредности тог параметра измерене су и у Београду (80
микрограма), Новом Саду (71), Суботици (76), Смедереву
(94) и Бору (59).
(„Политика”, 3. децембар)
***
Српски кошаркаш Никола Јокић, који успешно игра у
Америци за НБА клуб „Денвер нагетс”, одушевио је гледаоце утакмице тог клуба с „Торонто рапторсима”, који су
на првом месту. Већ у првој четвртини имао је седам асистенција, а на крају утакмице је нанизао 23 поена, 15 асистенција, 11 скокова и две освојене лопте. Од осам слободних бацања погодио је седам, захваљујући чему може
да се каже да је играо импресивно против најбољег тима у
НБА лиги.
(„Блиц”, 3. децембар)

„Руку на срце, данас нам је боље него што је било. Некада
смо имали идеале, а данас само њих немамо”.
Душан Радовић
Дуго већ чекам, од октобра прошле године, да се неко од оснивача, чланова, симпатизера, савременика Зелене панчевачке
еколошке групе (Зелене ПЕГ-е)
јавно огласи и прозбори нешто
о јубилеју, али авај. Сви су заборавили на њу. А многи су
својевремено у своје биографије с поносом стављали да су
били чланови ове еко-скупине, док су неки, као политичари у успону, често истицали и
свој еколошки активизам, не
би ли доказали ширину својих
назора, несебични волонтеризам и богато искуство. Понеко
је пак размишљао да о ПЕГ-и
напише књигу, али је на магловитој идеји и остао.
Ја сам се у Зелену ПЕГ-у накнадно учланио. Имам, ипак,
пуно морално право да пишем
о њеном раду јер сам учествовао у готово свим њеним акцијама, протестима, писању летака, осмишљавању прогласа,
прављењу радио-емисија, прикупљању података и успостављању сарадње са стручњацима. За разлику од данашњих
невладиних организација, ПЕГ-а
је тада радила потпуно добровољно и бесплатно, без икаквих хонорара, грантова, донација, пројектног финансирања, иностраних новчаних прилога и спонзора. Једини ослонац је имала у тадашњој општинској омладинској организацији, која је члановима групе

уступала једну просторију за
рад и давала канцеларијски материјал.
ПЕГ-а је, што се мене тиче,
деловала нешто више од две
године, док у Панчеву нисмо,
нас неколицина, основали Зеле ну стран ку. По што да нас

нућа у заштити животне средине (увођење редовне ставке
за заштиту животне средине у
општински буџет, наплаћивање еко-таксе и оснивање еко-фонда, системско праћење квалитета животне средине, стварање списка загађивача, карта

ПЕГ-у нико више не спомиње,
очигледно је да већини није
много значила, нити је битно
утицала на њих. Важно је, међутим, да је у те две године Зелена ПЕГ-а уздрмала загађиваче животне средине и тргла
локалне политичаре из дремежа. Ви ше ни ко ни је мо гао
безочно да лаже о (не)загађености, неугрожености и безбедности животне средине, природе и грађана Панчева. Талас
незадовољства, бунта, жудње
за истином и променом више
није могао бити заустављен.
Сва потоња дешавања и достиг-

загађености и проучавање утицаја на здравље, блокаде загађивача, сарадња са школском
децом на еко-васпитању и образовању и др.) имала су своје
корене у раду Зелене ПЕГ-е.
Она је била не само прва таква група у Панчеву него и међу првим у бившој социјалистичкој Југославији. Сличне
еко-организације су постајале
још само у Новом Саду („Зелена звезда”), Сплиту (чини ми
се под називом Зелена акција), Словенији (не сећам се имена) и у Загребу („Сварун”). Да
кажемо, пет еко-група на 22

милиона становника. Пишем
то тако јер смо, као еколошка
скупина, добијали позиве, писма, питања и молбе за помоћ
из целе бивше нам домовине.
Читава земља је вапила за здравом средином и очуваном природом, али смо ми били, наравно, преслаби да свуда стигнемо.
Занимљиво је да су потоње
еколошке невладине организације у Панчеву потпуно превиделе активности, резултате
и искуства Зелене ПЕГ-е и све
почињале из почетка. Као да
нису могле да се излече од старе балканске бољке и отргну
од увреженог обичаја да историја почиње од њих. Зато не
би требало никог да чуди да је
већина данашњих еколошких
НВО на маргинама друштва и
еко ло шких про бле ма. На ду
подгрева само оштро супротстављање грађана и заштитника природе подизању малих
хидроелектрана.
А грађани и јавност, заокупљени егзистенцијалним проблемима, заварани одсуством
непријатних мириса и катастрофичних призора, повремено уљуљкани илузијом о чистијој околини и вишем животном стандарду, превиђају
или потцењују нове или притајене облике угрожавања животне средине и здравља.
И. Зафировић

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 7. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
ОДНЕДАВНО НА ЗИДУ ОБЈЕКТА
СТАРЧЕВАЧКЕ ШКОЛЕ

ПОТРЕСИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ (2)

ГРАЂАНИ ЋЕ ПЛАТИТИ НАЈВИШЕ
Јовановић, генерални
секретар УОС-а, не
одговара на позиве

Сунчани сат као плод
сарадње

Одлука о висини цена
техничких прегледа и
провизији за полисе треба
да се препусти стручним
људима
Од 1. новембра провизија за продају
полиса од аутоодговорности је пет одсто од вредности полисе. Тако је, једнострано, одлучило Удружење осигуравача Србије (УОС), што је покренуло читаву лавину: један од резултата
овог потеза биће масовно отпуштање
великог броја правника и осталих радника који раде на продаји полиса у
агенцијама, као и оних што зарађују
плате на линијама техничких прегледа. Због тога ће грађани сами морати
да иду у филијале осигуравајућих компанија, а потом и у полицијске управе по налепнице. Бахатост УОС-а препознаје се и по томе што Душко Јовановић, генерални секретар удружења,
данима не одговара на мејлове и телефонске позиве.
Да подсетимо, незадовољство у предузећима и агенцијама које се баве
осигурањем од аутоодговорности утицало је на то да 25. новембра буде
формирано Удружење оснивача техничких прегледа и агенција за регистрацију Србије (УТАС), јер грађани,
засад, нису свесни тога да ће због свега баш они финансијски испаштати.
Зоран Пешевски, председник Управног одбора новооснованог удружења и
власник Ауто-центра „Зоки” из Панчева, лидера у осигурању од аутоодговорности, у вези с овом темом каже:
– Многи ових дана одговорност за
укидање додатних плаћања, као што
су закупнина простора, рекламе или
запошљавање радника, пребацују на
Народну банку Србије, што не може
да стоји, јер захваљујући НБС-у курс
динара је стабилан, а у супротном дужничка криза – у виду неиспуњавања
обавеза због већ узетог аванса од осигуравајућих кућа – била би још већа.
Одлука о висини цена техничких прегледа и провизији за полисе треба да
се препусти стручним, компетентним
људима који прате промене у законодавству, а не да о томе лицитирају

Сами грађани на прво место, испред страних фирми, стављају
домаћу компанију
они који никада нису продали ниједну полису, нити регистровали иједно
возило, па зато и не знају колики су
трошкови у вези с тим.
Интересе предузећа која се баве
осигурањем од аутоодговорности требало би да штити Национална асоцијација техничких прегледа (НАТЕП),
али како је Пешевски још прошле недеље навео – и овде постоје озбиљни
проблеми:
– Недопустиво је то што су оснивачи НАТЕП-а уједно и власници приватног предузећа за продају и сервисирање опреме за техничке прегледе.
Иако ова асоцијација треба да штити
интересе својих чланица, то се, наравно, не дешава, јер њени оснивачи
не желе да долазе у сукоб са осигуравајућим друштвима којима њихово
приватно предузеће продаје опрему.
Јавашлуку, самовољи и пропагирању
личних интереса у НАТЕП-у се могло
стати на пут само формирањем новог
удружења УТАС, у које се за само неколико дана учланило преко седамсто привредних субјеката. УОС изгледа није заинтересован за решавање
актуелних проблема. Ми у УТАС-у
ћемо, у сарадњи с МУП-ом, Министарством трговине и, надамо се, УОСом, иако не одговара на наше позиве,
активно и убрзано радити, док се не
промени Закон о обавезном осигурању, на изналажењу барем прелазног
решења за све потешкоће које у овом
тренутку ремете рад предузећа која
се баве техничким прегледом и агенција за регистрацију возила – иста-

као је тада председник Управног одбора УТАС-а.
С друге стране, Удружење осигуравача Србије тврди да држава тера чланове УТАС-а да форсирају „Дунав осигурање” науштрб других осигуравајућих друштава, а истина је да сами грађани на прво место, испред страних
фирми, стављају домаћу компанију.
Требало би да грађане посебно брине чињеница да ће, ако се ништа не
промени, они плаћати туђе цехове.
Јер, технички преглед возила неће
више коштати око 5.000, него чак
12.000 динара, и то због самовоље
УОС-а, који осниваче техничких прегледа и агенције за регистрацију тера
да раде у минусу.
О будућим потезима УТАС-а јавност ће бити обавештавана преко свих
медија у земљи, а редакцији нашег
листа већ су се јавили познати адвокати из ове сфере правосуђа, који желе да појасне проблеме у вези с уговорима о продаји полиса и узетог
аванса за рад.
О томе ћемо писати у следећем
С. Трајковић
броју.

По чет ком де цем бра на објек ту
Oсновне школе „Вук Стефановић Караџић” у Старчеву освануо је сунчани сат. У питању је резултат сарадње те образовне установе и Географског факултета у Београду, чији су
професор математичке географије
Милутин Тадић и студент прве године Лука Пешић, који је и становник Старчева, урадили пројекат и
нацрт за израду поменутог мерача
времена.
Иначе, ова акција имала је слоган
„Сунце свима сија”, коју је у потпуности подржала старчевачка школа,
с директором Сашом Тасићем на челу, обезбедивши сва неопходна средства за реализацију. У изради сата

учествовали су запослени у тој установи, професорка географије Зорка
Бјелић, библиотекарка и летописац
Данијела Пећанин и школски домар Зоран Митић, док је професорка ликовне културе Ивана Пешић
Димитрић исцртала мурал и тако
својом вештином помогла да овај
пројекат угледа светлост дана.
Велики допринос дала је и Данијела Јајић, која је васпитачица, а
уједно и члан старчевачког извиђачког одреда „Надел”, чији је старешина Предраг Станковић и запослени у локалној Месној заједници, такође веома помогао у изради сунчаног сата.
Ј. Ф.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЈЕ ГРАД ПРИСТУПАЧАН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ?

Ствари се мењају набоље

ТРИСТА ГОДИНА ОД ПОЖАРЕВАЧКОГ МИРА

Важан историјски датум
У ковинском Центру за културу, 4.
децембра, отворена је занимљива изложба поводом 300. године од потписивања Пожаревачког мира, чији
је аутор Иван Радић, председник Друштва за неговање традиције Банатске
војне границе. У присуству великог
броја посетилаца изложбу је отворио
Милан Мицић, помоћник покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Изложба је по много чему несвакидашња, јер су на њој, поред многих
фотографија, старих мапа и докумената, изложени и разни експонати.
Специјално за ову прилику студенти
Факултета за примењену уметност,
одсека за костим, сашили су две војне униформе које су носили војници
што су чували Војну границу. Према
речима професорке факултета Маје
Студен, ово је за њу и њене студенте
био велики изазов и није крила задовољство што су као тим успели да на
основу старих цртежа направе нешто
што досад нису имали прилику да
ураде. На изложби су, фигуративно,
представљени шатор у коме је потписан мир, колиба-заклон од трске у
природној величини у којој су боравили војници Војне крајине, као и
макете типова кућа које су се градиле у то време.
На осталим фотографијама и документима представљена су историјска дешавања пре и у време потписивања Пожаревачког мира. Део о развоју предела и насеља показан је преко првог војног тајног премера. Еволуција становања и изгледа кућа објашњена је помоћу макета јозефин-

ске куће с краја 18. века. Такође, приказана је историја пловидбе Дунавом
у време када су ови крајеви били колонизовани немачким, српским, румунским, угарским и осталим живљем. Сви експонати на изложби су
репродукције и реконструкције својих оригинала, а налазе се у бројним
установама које су аутору и његовом
тиму несебично пружиле помоћ.
Иван Радић је у обраћању публици
истакао да је ова изложба један од
корака ка реализацији Музеја банатске војне границе, који ће у скорије
време бити отворен у близини Ковина, у самој Делиблатској пешчари, те
да је ово резултат великог тимског
рада што је укључио многе еминентне стручњаке из области културе, науке и осталих сфера јавног живота.
Занимљиво је истаћи да су након
церемоније отварања гостима послужена јела и посластице које су, по веома старим рецептима, спремиле вредне домаћице из удружења жена из
Панчева, Ковина, Баваништа и Гаја.
Реализацију ове изложбе помогли
су Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама, ковинске установе и институције, Народни музеј и
Завод за заштиту споменика културе
у Панчеву, Историјски музеј Србије,
Музеј Војводине, Музеј Града Београда, те Природно-математички факултет из Новог Сада, департман за географију, туризам и хотелијерство.
Изложба ће бити отворена до средине децембра, а планира се да након Ковина буде представљена и у
осталим местима јужног Баната.
С. Т.

Љ. СУБА

М. ЈОВАНОВИЋ

Сваког 3. децембра обележава се Дан
особа са инвалидитетом, који је установљен 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају
да обележавају тај датум с циљем да
се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права
и равноправно учешће у друштву.
Процењује се да особе са инвалидитетом чине десет одсто светске популације, а да у Србији од осам до
десет одсто укупног становништва
има неки облик инвалидитета, тачније између 560.000 и 700.000 особа. Један од проблема с којима се
особе са инвалидитетом суочавају,
јесте могућност нормалног кретања.
У последњих неколико година и у
нашем граду су направљени прелази
и рампе који олакшавају кретање
свих становника.
Питали смо наше суграђане шта
они мисле о томе колико је наш град
приступачан особама са инвалидитетом.
ЉУБИНА СУБА, кројачица:
– Мислим да јесте. Видим да у банкама и институцијама има рампи које омогућавају особама у колицима
да улазе и излазе нормално. Што се
тиче њихове видљивости, могу рећи
да се генерално слабо крећу и не виђам много особа са инвалидитетом
на улици.

М. ВУЧИЋ

Т. СИМРОК

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ, пензионер:
– Није баш скроз приступачан. Требало би да се прилагоде аутобуска
стајалишта да ове особе могу да уђу у
возила, као и да се прилагоде сви пешачки прелази. Има рампи по граду,
а нископодни аутобуси имају рампу
коју спуштају да би особе које имају
проблем с кретањем могле да уђу.
Тешко је с колицима, а има и тога да
људи неће да помогну некоме коме
је помоћ неопходна. Мислим да су
особе са инвалидитетом видљиве, јер
сам се дуго бавио спортом, па познајем доста људи.
МИЛОШ ВУЧИЋ, мастер инжењер
рударства:
– Мислим искрено да јесте. Почев
од Градског услужног центра, преко
тога да су тротоари довољно широки,
а у већини улица су баш код пешачких прелаза на раскрсницама прилагођени особама са инвалидитетом, да
могу да приђу и да се лакше крећу
помоћу својих колица. Не знам да ли
су све установе прилагођене. Мислим
да се у нашем граду у односу на друга места у Србији много више радило. Што се тиче превоза, ионако је
велика гужва у свим аутобусима, а
чини ми се да скоро нико нема те
приступне рампе. Ни они који их
имају, не користе их. Мислим да генерално особе са инвалидитетом нису видљиве. Нису укључене у све токове живота. Слабо их примећујем у

П. МАЂАРЕВИЋ

С. ОБРЕНОВИЋ

јавности иако су оне део друштва и
чине приличан проценат.
ТАТЈАНА СИМРОК, геронтодомаћица:
– Има много незбринутих особа
са инвалидитетом, поготово мушкараца. Доста њих нема ортопедска помагала. Радим посао геронтодомаћице неколико година и видела сам
с каквим се потешкоћама особе са
инвалидитетом суочавају. Требало
би да се уради било шта како би им
се помогло. Није само приступачност проблематична, њима треба помоћи у свим сегментима. Потребна
је мало већа брига о особама са инвалидитетом.
ПЕТАР МАЂАРЕВИЋ, службеник:
– Наш град је доста приступачан
особама са инвалидитетом. Прилично тога је урађено. Постоје рампе и
силази на тротоарима. У центру града је то сасвим коректно. Суд је доступан и Градска управа такође. Радило се у последње време на томе.
СЛАВКА ОБРЕНОВИЋ, пензионерка:
– Мислим да град није баш приступачан. О особама са инвалидитетом се најмање води рачуна. Град није сређен за кретање. Има рампи на
појединим местима, али требало би
још да се поради на томе како би им
се олакшало кретање.
Анкетирала Мирјана Марић
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Петак, 7. децембар 2018.
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ПРИМЕНА ПАМЕТНИХ И ИНОВАТИВНИХ РЕШЕЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МАЛА И СРЕДЊА
ПРЕДУЗЕЋА
Рок за подношење
пријава 14. децембар

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Конзервацијска
пољопривреда
Пољопривреда више од осталих привредних делатности
трпи утицај климатских промена, али она исто тако и
доприноси климатским променама испуштањем гасова са ефектом стаклене баште. Зато пољопривреди
предстоји процес смањивања њеног штетног утицаја
на климатске промене, као
и процес прилагођавања
промењеним климатским
условима.
Циљ конзервацијске пољопривреде је да користи
природне ресурсе на ефикаснији начин, преко интегралног управљања земљишним, водним и биолошким
ресурсима. То је комбинација различитих техника којима се одржава стална покривеност земљишта и знатно смањује употреба механизације. Уводе се: плодоред који омогућава смањење употребе агрохемикали-

и економске користи кроз
уштеду средстава (Ољача и
сар., 2006). Најважнији значај конзервацијске пољопривреде за политику спречавања климатских промена јесте да она представља
реалну алтернативу интензивној индустријској пољопривреди, што доводи до
супституције угљеника смањењем употребе фосилних
горива по јединици приноса. У том смислу у конзервацијску пољопривреду не
треба сврставати конзервацијску обраду земљишта која је развијана за гајење ГМО
биљака уз употребу тоталних хербицида, због свих
негативних последица такве производње на одрживост агроекосистема.
Конзервацијска пољопривреда захтева више знања
и вештина у оквиру управљања производњом, па је
неопходно увођење нових

Привредна комора Србије у
оквиру пројекта „Smart Factory
Hub”, који се финансира из Дунавског транснационалног програма DTP, расписала је јавни
позив за примену паметних и
иновативних решења.
Подносилац пријаве може
да буде производно оријентисано микро, мало или средње
правно лице. Подноси је домаће правно лице регистровано у Републици Србији, које
има успостављену сарадњу са
иностраним партнером од којег жели да набави „паметно”,
иновативно решење, нову технологију и сл. Инострани партнер с којим домаће правно лице има успостављену сарадњу
односно од којег набавља „паметно” решење, иновацију и
сл. мора да буде правно лице
основано у једној од следећих
земаља: Аустрији, Бугарској,
Хрватској, Чешкој Републици,
Немачкој, Мађарској, Румунији, Словачкој, Словенији, или

на подручју Дунавског транснационалног програма. Подносилац пријаве не може бити
власник капитала или на било
који други начин повезан са
уделом у власништву или руковођењем предложеног привредног друштва из иностранства од којег набавља „паметно” решење. Предузеће може

да се пријави на јавни позив
подносећи само једну пријаву. Уколико у име једног подносиоца пристигне више пријава, разматра се само прва
примљена пријава, а остале се
одбацују.
Текст позива, као и обрасци
за пријаву налазе се на интернет страници Привредне ко-

море Србије. Понуђачи подносе пријаву на енглеском језику. Рок за подношење пријава је 14. децембар 2018. године. Три пријаве с највећим
бројем бодова биће одабране
за финансирање. Сва питања
у вези с јавним позивом могуће је упу ти ти на адре су
projekti@pks.rs.

ГЛАСАЈТЕ ЗА КОМПАНИЈУ С НАЈБОЉОМ ПРАКСОМ

Пријатељ породице
Грађани Србије у наредних
неколико дана моћи ће да гласају за избор најбоље компаније у акцији „Пријатељ породице”, коју заједнички орга ни зу ју При вред на ко мо ра
Србије и Кабинет министра
без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.
Свој глас може дати сваки
грађанин на званичном сајту
акције www.prijateljporodice.rs.
Гласање ће трајати до 7. децембра, а бира се у конкурен-

цији двадесет четири фирме у
три категорије: мала и средња
предузећа, велике компаније
и јавна предузећа / компаније

у којима је већински власник
држава.
За награду „Пријатељ породице”, титулу компаније која
својом пословном политиком
помаже развој породице кроз
ускла ђи ва ње ра да и ро ди тељства, и тиме целокупан демографски развој у Србији,
пријавило се једанаест малих
и средњих предузећа, десет
ве ли ких ком па ни ја и у ка тегори ји јав них / ве ћин ски
држав них пред у зе ћа три
фирме.

Проглашење победника и додела признања биће крајем децембра 2018. године.
За признање „Пријатељ породице 2018” компаније су конкурисале добром праксом и
стандардима које примењују у
усклађивању рада и родитељства. Признање ће понети изабрана предузећа, препозната
као најбољи примери изградње по ро дич но-при ја тељ ског
окружења, с добрим пословним резултатима и најбољом
праксом.

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА ОЛИВЕРЕ ПАРЛИЋ
ја и механичких интервенција на пољу, конзервацијска обрада земљишта, технологија покровних усева,
директна сетва (no-till) и
слично. Као резултат оваквог приступа јавља се евидентно побољшање стања
локалне животне средине
(мања ерозија земљишта,
очување природних ресурса), глобалне користи по животну средину (смањена употреба фосилних горива), као

технологија које су битно
другачије од постојећих и
широко прихваћених. Мада је конзервацијска пољопривреда заснована на смањеном ангажовању капитала од конвенционалне пољопривреде, потребни су
финансијски потенцијали
пре свега за ширење знања, нарочито у смислу изградње капацитета, трансфера знања и техничке обуке фармера.

ЕФИКАСНИЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Развијен претраживач
за проверу
Управа за спречавање прања
новца, у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи”, развила је
претраживач који се односи
на листе лица према којима
се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица”.
Претраживач http://www.
unsearch.apml.gov.rs/ омогућава свим заинтересованим
физичким и правним лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте односно пословну сарадњу с поменутом категоријом лица,
ради благовремене примене
мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином с циљем
спречавања тероризма и ши-

рења оружја за масовно уништење („Службени гласник
РС”, број 41/2018).
Развијањем наведеног информатичког софтвера омогућено је директно претраживање листа означених лица
Савета безбедности УН које
се односе на Резолуцију 1267
(1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) у вези са ИСИЛ-ом,
Ал Каидом и повезаним физичким лицима, групама лица, привредним и другим субјектима, Резолуцију 1718
(2006) и резолуцијама наследницама у вези са ДНР Корејом, као и Резолуцију 1988
(2011) у вези с талибанима и
повезаним физичким лицима, групама лица, привредним и другим субјектима.

Лаж, слатка уморна лаж
У Галерији савремене уметности у понедељак, 26. новембра,
отворена је изложба скулптура „Лаж, слатка уморна лаж”
Оливере Парлић.
На изложби су представљене скулптуре и инсталације наглашеног амбијенталног карактера које су настале у последње две године. Радови су направљени од различитих материјала, традиционално скулпторских (гипс, теракота), али
заступљене су и различите комбинације нетипичних материјала од ПУ пене, преко тканине и меких материјала у комбинацији с предметима.
– У основи овог концепта налази се тело и наш однос према телу посредством предмета
које свакодневно користимо

или се налазе у нашем окружењу. Само тело није присутно, оно на шта наилазимо јесу
трагови његовог постојања. Његову функцију и особине преузели су предмети и објекти, те
се они доживљавају као тела
за себе – рекла је ауторка.
Оливера Парлић Карајанковић рођена је 1971. у Београду.
Завршила је студије вајарства
на Факултету ликовних уметности у Београду 1997. године,
а 2000. године магистрирала је
на истом факултету. Докторски уметнички пројекат „Ерос
немогућих сусрета, скулптуралне форме постварених осећања” одбранила је 2014. године
на Факултету ликовних уметности. Од 2005. године ради
као аси стент на Ва јар ском

одсеку ФЛУ у Београду, а од
2010. има звање доцента.

Изложба ће бити отворена
до 11. децембра.

КОНКУРС КЊИЖЕВНОГ КЛУБА „ИВО АНДРИЋ”

Признање за лирско дело
Уметник из Панчева Милан
Манић награђен је трећом наградом на конкурсу Књижевног клуба „Иво Андрић” за најлепшу лирску песму у 2018.
години.

Страну припремила

Мирјана
Марић

На овогодишњи конкурс стигла је четрдесет једна песма, а
највише из Србије,
затим из РС, БиХ,
Хрватске, Црне Горе и Бугарске.
Жири је радио у
са ста ву
Да рин ка
Мар ко вић (пред сед ник), Олга Блажова (члан),
Милана Кљајић (члан) и Не-

вен ка Бо шњак Чо лић
(члан).
Прву награду је добила Биљана Грошин из Меленаца за рад „Песма”, а другу Драгица Драга Грбић из
Вишеграда за песму
„Боји се црвено”. Трећа награда је равноправно
додељена Александри Влашић

из Земуна за песму „Руски класик” и нашем суграђанину Милану Манићу за песму „Старица”.
Похваљена су дела „Нека спава” Милке Васић Глушац из
Београда, „У реду за парче успомена” Сање Радуловић из Добоја, „Страст” Ани Стајкове
Иванове из Пловдива и „Опсена” Божидара Добрковића из
Ловћенца.
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Петак, 7. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕГИОНАЛНИ ЕКОЛОШКИ СКУП У БЕОГРАДУ

ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

КАКВА ЋЕ БИТИ СУДБИНА НОВИХ
ГЕНЕРАЦИЈА

Земља будућности

Изазови на путу
одрживог развоја
Заједничка глобална
стратегија
У Београду је у уторак, 4. децембра, отворена дводневна
ми ни стар ска кон фе рен ци ја
„Иновативна решења за смањење загађења у југоисточној
и јужној Европи”, на којој су се
окупили министри и највиши
представници за област животне средине држава из ширег
подручја региона, ради заједничког изналажења мера за
смањење загађења у овом делу
Европе.
Конференцију је у име домаћина, Владе Републике Србије,
отворио министар заштите животне средине Горан Триван.
Он је истакао да питање заштите животне средине превазилази оквире економске и техничке сарадње и да је неопходно
победити загађење у наредном
периоду како бисмо очували
здраву животну средину за генерације које долазе. Триван је
истакао да је то морална обавеза, а истовремено највећи изазов нашег времена и највећи
изазов у нашим животима.
– Високи еколошки стандарди значе здравији живот за наше грађане, али и добробит за
нашу економију. За решавање
питања заштите животне средине, која не познају границе,
од највећег значаја је да земље
региона наступају заједно и да
имају заједничку визију пред
конференцију UNEА 4, која ће
следеће године бити одржана
у Најробију – нагласио је министар Триван.
Велики изазов
Промена у начину живота модерног човека била је основна
теза коју је у свом излагању
изнео помоћник генералног

Регионални министри екологије у Београду
секретара УН Сатја Трипати.
Како је он рекао, конференција у Београду јасно показује да,
иако су изазови велики, уколико сарађујемо, можемо заједно да пребродимо нагомилане еколошке тешкоће.
– Земље региона, а то се нарочито односи на Србију, имају прилику да прескоче поједине фазе развоја кроз које су
прошле друге индустријализоване државе, чиме ће сачувати
свој еколошки ресурс – рекао
је помоћник генералног секретара УН и додао да избор Србије за организатора конференције није случајан, јер је
Србија веома напредовала на
свом путу одрживости.
Првог дана конференције
министри и високи представници из области заштите животне средине дванаест земаља југоисточне и јужне Европе

представили су планове акција у борби против загађења. Све
оне биће обједињене у документ „Заједничка регионална
визија за иновативна решења
за загађење”, који ће бити објављен по окончању београдске еколошке конференције.
Они су се сложили да је неопходно да заједнички раде на
новим мерама за смањење загађења и унапређење здравља
становништва, стања животне
средине и привреде. Другог дана конференције главну реч
имали су представници привреде, локалне самоуправе и
научног и цивилног сектора.
Глобалне муке
Конференција коју је подржало Министарство заштите животне средине, копна и мора
Италије представља важну припрему за Скупштину УН која
ће бити одржана у марту 2019.

године у Најробију, а која ће
окупити међународну заједницу око идентификације иновативних решења за изазове у
животној средини и одрживој
потрошњи и производњи.
Недавно су Европска унија
и Уједињене нације упозориле
земље нашег региона да су пред
нама озбиљни изазови, посебно у вези са загађењем ваздуха
и вода, да нису регулисани токови отпада и да и даље загађујемо земљишта. Вреди истаћи да заштита животне средине и смањење загађења није само национални и регионални
изазов, напротив, реч је о глобалном изазову. Када је о нашој држави реч, Европска комисија је у неколико наврата
упозорила Владу Републике Србије да су неопходна већа финансијска улагања у животну
средину.

Многи наши суграђани посетили су Фестивал науке који
је недавно одржан у Београду. Кроз јединствену представу о Земљи у будућности, како је гласила тема овогодишњег фестивала, током четири дана, неколико десетина
хиљада заљубљеника у научне дисциплине продефиловало је халама. Организатори су се потрудили да осмисле веома креативан и богат
програм – за сваког је било
по нешто. Најмлађи посетиоци уживали су у експлозивним експериментима, научним причама и изумима који пркосе границама физике.
Смех, аплауз и одушевљење
испратили су више од десет
научних трупа из САД и Европе које су наступиле на тзв.
на уч но фан та стич ној би ни.
Они старији били су у прилици да се упознају с научним визијама превоза у будућности и да сазнају које ће
енергенте користити и у каквим ће домовима живети.
Посебну драж пружило је научно игралиште на којем су
деца и одрасли уживали у
справама којима је рециклажа дала нови живот. Многи
су посетили научно животињско царство и били су у прилици да сазнају нешто и о
преживљавању у дивљини, а
основе неуронауке савладали
су уз помоћ оригиналних „уради сам” уређаја.
Први пут ове године Фестивал науке представио је
генерацију почасних амбаса до ра на у ке, осно ва ца и
средњошколаца из свих крајева земље, чији су изуми и

научне авантуре одушевили
посетиоце зоне „Експертинејџера”. Њихова мисија наредних годину дана биће да преносе како знање, тако и љубав према науци вршњацима
у својим градовима, ширећи
даље искуства стечена током
рада на фестивалу.
Вреди истаћи да је и ове
го ди не ге не рал ни спон зор
Фестивала био НИС, компанија која се свакодневно у
свим сегментима пословања
ослања на савремене технологије и иновације. На овај
начин НИС и Фестивал науке заједно доприносе афирмацији науке и образовања
код младих у Србији, што је
један од стратешких циљева
ком па ни је ко ја сво је дру штвено одговорне пројекте
реализује под слоганом „Будућност на делу”. „Кључ будућности” назив је едукативне и интерактивне поставке
којом се НИС представио јавности на овогодишњем Фестивалу науке у Хали три Београдског сајма. Преко ове
поставке посетиоци су имали прилику да се упознају с
високом технологијом која
помаже човечанству да стекне нова знања и да сазнају
на који начин се вештачка
интелигенција користи већ
сада у неким сферама људске делатности. Поред тога,
љубитељи науке који су обишли НИС-ов штанд могли
су да науче шта су суперкомпјутери и да на конкретним стварима виде како се
виртуелна реалност користи
у најновијим научним истраживањима.

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РАСПИСАЛА НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Активно учешће у јавном животу
Прилика да се изрази
став и мишљење
Наградно путовање
у земље Европске
уније
Након успешно завршеног конкурса у претходној школској
години у оквиру „Европског
дневника” Делегација Европске уније у Републици Србији
позива средњошколце да се
пријаве на нови наградни конкурс креативним и иновативним радовима. Овогодишње теме наградног конкурса су „ЕУ
и ја”, „ЕУ и Србија”, „Чувајмо
нашу животну средину”, „Здрави стилови живота”, „Активно
гра ђан ство” и „Пре вен ци ја
насиља”.
Ученици средњих школа могу да на ове теме одговоре кроз
песму, причу, вест, чланак, цртеж, фотографију или мултимедијалне форме (аудио и видео радови дужине до пет минута, стрип, презентације, интернет странице, апликације,
игрице, аудио и видео анимације или комбинације двеју

Страну припремиo

Зоран
Станижан

или више од наведених форми).
Средњошколци могу самостално или у сарадњи с вршњацима да, кроз горе предочене
форме, изразе своја виђења,
запажања, ставове, осећања и
мисли о евроинтеграцијама,
екологији, животу и активном
учешћу у животу локалне заједнице.
Један тим односно ученик
или ученица има прилику да
конкурише по једним радом у

свакој категорији, али може
освојити награду само једном
односно у једној категорији.
Сваки рад, индивидуални или
тимски, мора поред ученика
и/или ученице да буде дело и
ментора/менторке односно наставника/наставнице из исте
средње школе.
Укупно ће бити награђено
12 радова – у свакој категорији (литерарни, ликовни, фото-репортаже или фото-радови и

категорија видео и мултимедијалне форме) по три награде. У случају недовољног броја
радова у једној категорији Делегација ЕУ у Србији задржава
право да додели више награда
у другој категорији. Победници ће имати јединствену прилику да у мају крену на седмодневно путовање у једну или
више земаља ЕУ. Рок за достављање радова је 21. фебруар, а
заинтересовани то могу учинити на сајту www.evropskidnevnik.rs, док ликовне радове
треба доставити поштом „ЕУ
инфо-центру”, у Улици краља
Милана 7. Пристигле радове
оцењиваће стручни жири, а резултати такмичења биће објављени у марту 2019. године на
горепоменутом сајту.
Циљ публикације „Европски
дневник 2018/2019” јесте олакшано информисање о Европској унији, њеним вредностима и могућностима које пружа
младима. Неке од тема које
су обухваћене публикацијом
јесу однос Србије и ЕУ, даљи
на ста вак обра зо ва ња у ЕУ,
предузетништво, права и одговорности, одрживи развој,
као и здравље и безбедност
грађана и грађанки. Овај информативни водич намењен је
не само ученицима и ученица ма већ и про фе со ри ма и
професоркама, као помоћно
наставно средство.

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ

Унапређивање
компетенција
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчево организује једнодневни семинар „Управљање
пројектима из области заштите животне средине”. Предавачи ће бити представници
Регионалног центра за про-

8. децембра, а за њихове колеге из панчевачких средњих
школа у суботу, 15. децембра.
Према речима надлежних
у градском еколошком секретаријату, циљ овог семинара
је да се унапреде компетенције и да се наставници оспо-

фесионални развој запослених у образовању. Семинаром су обухваћене и основне
и средње школе из Панчева и
околних насељених места.
За тридесет учесника односно наставника основних школа (за координаторе из области заштите животне средине, на став ни ке би о ло ги је
и/или наставнике другог професионалног профила које одреде директори школа) семинар ће бити одржан у суботу,

собе за иновативне приступе
развијању ученичких пројеката из области заштите животне средине. Учесници ће
бити у прилици да се упознају с процесом и принципима
пројектног приступа у раду
са ученицима и с концептом
обра зо ва ња ко ји тре ба да
афирмише одрживи развој у
локалним условима и да развије свест и одговорност појединаца у унапређењу и очувању животне средине.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Гастроентеритис

Пише:
др Мирослав Тепшић
Мучнина, повраћање и болови у стомаку праћени проливом, а понекад и крвавом
столицом, тегобe су које нас
неретко забрину када се с
њима суочимо. Прва помисао је најчешће везана за тровање храном. Док претурамо по мислима и покушавамо да се сетимо оброка којим смо унели бактерију или
паразита, обично не помишљамо да је могући извор
гастроентеритиса заправо вирус који смо „зарадили” контактом с другом особом, инфицираним предметом или
рукама које смо заборавили
да оперемо.
Управо ово подударање
симптома и знакова болести, уз дијагностику која неће много утицати на ток болести и терапију, наводи нас
на закључак да је заправо
најважније умањити тежину симптома и спречити
компликације, пре свега губитак течности и електролита. Добро узета анамнеза
од пацијента помоћи ће да
се изолује могући извор контаминиране хране, а да се
хигијенско-превентивним
мерама заустави пренос вируса на друге чланове дома-

ћинства или колектива. Повољне околности су да се гастроентеритис и у једном и
у другом случају најчешће
спонтано повлачи када имунитет савлада узрочнике болести. Главна стратегија савладавања напасника заснива се на уносу довољних количина течности и ту нам
помажу готове комбинације глукозе и електролита, које се растворе у прокуваној
води. Повраћање не сме да
буде препрека уносу течности те морамо бити упорни
да малим гутљајима надокнадимо изгубљено. На храну не смемо да заборавимо,
али тек када стабилизујемо
електролите и течности. Обавезно је избегавање млека,
масти, шећера, кафе и зачињене хране, а дијета треба да се темељи на благој
храни, као што су тост, пиринач, барени кромпир итд.
Лекове који заустављају пролив и повраћање треба узимати уз консултацију с лекаром.
У случају вирусних гастроентеритиса, чувена реченица „хигијена је пола здравља” добија свој пуни смисао. Када је пак тровање храном у питању, морамо да
поштујемо следећа четири
важна принципа. Различите врсте хране морамо одвојено да чувамо. Неопходно
је да она буде у довољној
мери термички обрађена.
Расхлађивање хране успорава раст штетних бактерија. Посуђе и радне површине морају да буду чисти, а
руке треба опрати после сваког контакта са сировим месом и јајима и пре узимања
оброка.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Зимски третмани лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Зима је идеално време за
многе третмане који су, због
неповољног деловања сунчевих зрака и топлоте, били забрањени током лета. Сада су
и температуре и УВ индекс
зрачења ниски, па су самим
тим мање шансе да се јаве
било какве компликације након третмана.
Идеално је време за плазма пен третман, који је индикован код свих бора на лицу, спуштених капака и подочњака. Плазма пен користи
директно плазма технологију. То значи да је једна електрода под високим напоном
сама игла прикључена за пен,
а друга електрода је кожа
клијента (третирана површина). Између ове две електроде се ствара топлотна енергија, а затим плазма. Тада се
скупља везивно ткиво и стимулише настанак фибропласта, а резултат тога је побољшање производње колагена и
еластина.

Третман се ради тако што
се након детаљног чишћења
и дезинфекције коже најпре
нанесе анестезија у креми.
На изабраној регији (бори)
плазма пеном третирамо кожу правећи густе тачкице изнад и испод боре. Када тако
правимо тачкице, уклањамо
вишак коже и затежемо опуштену кожу. Након седам дана крастице (тачкице) нестају, а после месец дана се добију и резултати. Понекад
треба поновити третман.
Зими се ради и ТЦА – одличан хемијски пилинг индикован код пигментација,
акни, ожиљака, проширених
пора, па чак и бора. Ради се
трихлорсирћетном киселином. Након два дана кожа
почиње да се озбиљно љушти, а након седам дана добија се млада лепа кожа без
несавршености. Некад је довољан један третман, а понекад их треба урадити и
више.
Ако би требало издвојити
третман за који се највише
особа одлучи током зиме, онда су то свакако воћне киселине. Реч је о неинвазивним
пилинзима на бази салицилне и АХА киселине. Третман
је идеално урадити шест пута, по један недељно. У питању је лагодан третман, нема љуштења и добијају се
дивни резултати код пигментација, проширених пора и
упалних процеса на кожи, а
одлични ефекти се постижу
и када је реч о подмлађивању и нези коже.

Петак, 7. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ: СИРОМАШТВО,
НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ДИСКРИМИНАЦИЈА
У Панчеву 3.
децембар обележен
на три локације
Удружења
представила свој рад
Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, још
од 1992. године, када га је установила Генерална скупштина
УН, повод је да се скрене пажња јавности широм планете
на проблеме с којима се ове
особе суочавају, а то су, пре
свега, сиромаштво, висока стопа незапослености и искљученост из друштва.
И у нашој земљи се та категорија људи сусреће како с набројаним, тако и с многим другим недаћама, па се и овог 3.
децембра, гласније него осталих дана, говорило о свему ономе што још треба да учинимо
како бисмо се могли с правом
на зва ти ин клу зив ним дру -

Традиционално окупљање у холу Градске управе
је да се осврнемо на оно што је
досад учињено када је реч о
бризи о овој популацији, али и
да размислимо шта се још може урадити.

Пројекат МОСС-а
штвом, које свима даје исте
шансе. Управо о томе је било
речи у петак, 30. новембра, у
холу Градске управе, где је, у
присуству представника бројних удружења, традиционално
обележен овај важан датум.
Има још посла
Како је том приликом истакла
Су за на Јо ва но вић, чла ни ца
Градског већа задужена за рад,
запошљавање и социјалну политику, Међународни дан особа са инвалидитетом прилика

– Познато је свима одакле
смо пошли пре много година и
докле смо стигли: многе ствари
смо променили, много тога смо
унапредили и побољшали смо
квалитет живота особа са инвалидитетом у нашем граду. Међутим, још доста посла је испред нас, има још пуно простора за активности, пре свега када је реч о удружењима, и ми
ћемо настојати да заједничким
снагама учинимо све што можемо да живот особа са инва-

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ

Сусрети различитих
наслеђа
Дечји драмски фестивал интеркултуралности „Нека интеркултуралност буде наша стварност”,
који је први пут у овом облику,
као општинска смотра позоришта за децу основношколског
узраста, реализован у суботу, 1.
децембра, у Културном центру,
окупио је око сто ђака, са четири културна и говорна подручја – румунског, словачког, мађарског и српског. Они су дошли из шест основних школа:
из Омољице, Старчева, Банатског Новог Села, Скореновца,
Војловице и школе „Мара Мандић , те из две уметничке школе, као и из Слoвaчкoг културнoпрoсвeтнoг друштвa „Ђетван .
– Публика је имала прилику
да кроз десет кратких драмских комада погледа традиционалне и модерне, романтичне, шаљиве и дирљиве приче о
сусретима с другачијим културним наслеђима, друштвеним и вредносним обрасцима,
физичким датостима; о предрасудама, заблудама и стерео-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

типима који тада настају, о људскости која их превазилази –
рекла је Даница Вулићевић, координаторка овог пројекта.
Уметнички квалитет манифестацији подарили су својим
ефектним наступима ученици
Музичке школе „Јован Бандур ,
Балетске школе „Димитрије
Парлић и чланови СКПД-a
„Ђетван . Фестивал је пратио
трочлани жири у саставу: др
Сунчица Милосављевић, програмска директорка организације уметника БАЗААРТ из Београда, Јован Поповић, глумац
Луткарског позоришта „Пинокио , и Бранислав Радовановић, уредник дечјег програма
Културног центра Панчева.
– Манифестација је покренута с намером да подржи, подстакне и негује школски позоришни живот Панчева, као и
дух међукултурног прожимања као вредноснoг добра ове
средине. Надамо се развитку и
гранању ове приче, чије је младо дрво овим засађено – истакла је Даница Вулићевић.
Пројекат је суфинансирао
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице.

лидитетом учинимо још бољим
и још достојанственијим – истакла је Јовановићева.
Бројни посетиоци који су се
у петак окупили у холу Градске управе могли су том приликом да погледају видео-презентацију рада удружења која
окупљају особе са инвалидитетом, ликовне радове чланова
Удружења за помоћ МНРО и
фотографије настале током њиховог боравка на Чардаку. Програм је својим наступом употпунио Тамбурашки оркестар
Музичке школе „Јован Бандур”
под ди ри гент ским ру ко вод ством Михајла Јовића.
Вредни и креативни
Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом било је повод да у петак, 30. новембра, чланови Међуопштинске организације Савеза слепих Србије са седиштем у нашем граду представе резултате пројекта „Затвори своје очи,
отвори своје срце и осликај живот”, који они реализују већ
другу годину заредом уз финансијску подршку Града. Пројекат се састојао од сликарске
и психолошке радионице, које
је похађало петнаест чланова
ове организације.
– Реализација пројекта је и
ове године одлично протекла

и сви полазници су изузетно
задовољни оним што су добили исказујући своју креативност током часова сликања, али
и кроз рад с психологом на буђењу самосвести и на јачању
самопоуздања и унутрашњег
задовољства. Занимљиво је да
се ове године позиву да учествује у пројекту одазвало око
осамдесет одсто нових полазника. Сви они су изразили наду да ће пројекат бити настављен и догодине, али и да ће
бити проширен индивидуалним разговорима с психологом – рекао је Златибор Лазаров, члан управе МОСС-а.
И Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним
особама (МНРО), у сарадњи с
Плесним студиом „Лана”, обележило је Међународни дан
особа са инвалидитетом, тако
што је у уторак, 4. децембра, у
дворани „Аполо” извело музичко-сценски рецитал „Лице љубави”. Публика је имала прилику да погледа комад сачињен од четири повезане целине, које као лајтмотив повезују
речи Николе Тесле: „Да, истина је да ја увек предузимам више него што могу да остварим”. Текст и режију у овом
комаду потписала је Александра Ксенија Милосављевић.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Крем чорба са
ћуфтицама
Састојци: три-четири већа кромпира, главица црног лука, један
празилук, колутић целера, литар
пилећег бујона, чешањ белог лука, со и бибер.
За ћуфтице: 150 грама млевеног меса, пола главице црног лука, парче хлеба, једно беланце,
со, млевени бибер и мало сецканог пешуна.
Припрема: На мало уља
пропржитe ситно сецкани црни лук и празилук. Додајте кромпир и
целер исечен на коцкице. Сипајте један литар пилећег бујона (или
супе од коцкице), зачините по укусу и кувајте док поврће не омекша. У међувремену направите ћуфтице, које ћете при крају додати у
чорбицу. Ако за ручак већ спремате ћуфтице на неки други начин,
можете одвојити мало смесе да направите мини-ћуфтице за чорбу.
Хлеб потопите у хладно млеко и оставите да омекша. На мало
уља пропржите црни лук да постане стакласт. У посуду ставите млевено месо, хлеб који је био потопљен у млеку, додајте пропржени
црни лук и зачине по укусу. Све повежите једним беланцетом. Ако
је смеса сувише мекана, додајте и мало презли и обликујте минићуфтице. Кад се поврће у супи скува, испасирајте штапним миксером. Додајте припремљене ћуфтице и кувајте још десетак минута.
Пре сервирања поспите с мало сецканог першуна.
Напомена: Чорбицу можете слободно мало разредити водом или
додати киселу павлаку пре служења ако волите.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ДРУШТВО

Петак, 7. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КАМПАЊА „16 ДАНА АКТИВИЗМА”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КАКО СТАТИ НА ПУТ НАСИЉУ
НАД ЖЕНАМА
Против најтежег вида
кршења људских
права гласно се
говори од 25.
новембра до 10.
децембра
Више од трећине жена широм
све та је то ком свог жи во та
доживело физичко и/или сексуално насиље; 750 милиона
жена је ступило у брак пре навршених осамнаест година, а
више од 250 милиона њих је
подвргнуто сакаћењу женских
гениталија. Иако свака жена и
свака девојчица има право на
жи вот без на си ља, кр ше ње
њихових људских права се у
различитим видовима јавља у
свакој заједници, а посебно погађа оне најмаргинализованије и најугроженије.
Иако су ове теме, нажалост,
увек актуелне, о њима се посебно учестало говори у перио ду од 25. но вем бра до 10.
децембра, када траје Међународна кампања „16 дана активизма против насиља над женама”. Реч је о глобалној, светској кампањи, коју обележава
1.700 организација у преко 100
држава света. Она почиње 25.
новембра Међународним даном борбе против насиља над
женама и завршава се 10. децембра Међународним даном
људских права, а обухвата и
1. децембар, Светски дан борбе против сиде, 3. децембар,
Међу на род ни дан осо ба са
инвалидитетима и 6. децембар
– годишњицу Монтреалског
масакра.
Иза затворених врата
Статистички подаци говоре да
свака друга жена у нашој земљи преживи неки облик насиља – физичког, психичког,
сексуалног или економског, али
нажалост насиље често остаје
непримећено све док се не догоди трагичан исход.

Клара Усон је један од најинтересантнијих и најоригиналнијих гласова савремене
европске прозе, а њена прича инспирисана историјским
догађајима држаће вас у неизвесности до краја.
Успешна директорка банкарске филијале, млади војник који је одлучио да напусти војну каријеру и посвети
се мирној револуцији против шпанске монархије 1930.
године и свештеник фанатик који покрштава Србе у
концентрационом логору Јасеновац током Другог светског рата налазе се у ситуа-

цијама у којима морају да
ризикују и тестирају своју
храброст зарад онога што је
за њих највећа вредност: новац, револуција, вера.

Два читаоца који до среде, 12. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
је за вас највећа храброст?”, наградићемо по једним примерком књиге „Храброст” Кларе Усон. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
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
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ
Овако би требало да буде
Нисмо заборавили последњи
случај убиства жене у Панчеву,
који се догодио у новембру прошле године, а нисмо ни несвесни чињенице да насиља иза
затворених врата породичних
кућа има далеко више него што
се о томе говори. Познато је,
наиме, да је Панчево на трећем месту међу градовима и
општинама у Србији када је
реч о броју пријављених случајева насиља у породици. Овако мрачна статистика разлог је
више да се на решавању овог
проблема ради са бар двоструко више снаге и одлучности.
– Сигурна сам да сви подржавамо кампању „16 дана активизма у борби против насиља над женама”, али, нажалост,
нико од нас не може да живи
туђ живот и да на тај начин
спречава насиље. То је један од
разлога због којих је насиље
свеприсутно, па стога молим
сваког појединца да нешто конкретно предузме. Ова кампања

је, између осталог, прилика да
се подсетимо на то да у граду
Панчеву постоји Сигурна кућа
– прихватилиште у коме живе
жене и деца жртве породичног
насиља. Можемо им дати подршку на много начина, па и
тиме што ћемо им баш у овом
претпразничном периоду донирати ситнице, књиге, играчке. Такође, можемо Црвеном
крсту Панчево однети вишак
гардеробе, можемо бити волонтери и волонтерке, можемо добровољно дати крв, можемо позвати на ширење и прихватање
хуманих вредности, људскости... Тада ће свима бити боље,
насиља ће бити мање, а радосније деце и родитеља више –
истакла је Милица Тодоровић,
одборница у Скупштини града
Панчева.
СОС телефон
Она је подсетила и на то да у
Си гур ној ку ћи по сто ји бес платан СОС телефон и поручила је свим жртвама насиља

да потраже помоћ без одлагања.
– Ако сте у дилеми, учините
први корак, позовите тај број
када вам је потребно да неко
чује и разуме вашу ситуацију.
Стручне сараднице Сигурне куће ће вам сигурно помоћи. Насиље над женама, децом и слабијима је знак немоћи и слабости оних који га чине, а они,
нажалост, тога нису свесни. На
то сви ми као део друштвене
заједнице морамо истрајно да
указујемо, као и да подстичемо превенцију, да утичемо на
спречавање и да отклањамо последице насиља, што је и најболније и најтеже у целом процесу – нагласила је Милица
Тодоровић.
Број СОС телефона у Сигурној кући је 0800/100-113. Позиви су бесплатни и за мобилне и за фиксне телефоне, а информације и савети се могу добити радним данима од 9 до
19 сати.
Д. Кожан

Изгубљени цветови
Алис Харт
Понекад цвеће може да каже много више од речи.
Алис тек што је напунила
девет година, а њен живот се
заувек променио. Свет какав
је до тада познавала, нестао
је у трену и остала је сама,
без икога на кога може да рачуна. Мора да напусти идиличну породичну кућу на обали мора и да се придружи баки Џун, коју скоро да и не познаје. Али бака ће је научити
да слуша цвеће и открије његов тајни језик. Ти цветови ће
с временом постати речи, нежне попут латица и снажне
попут корења, начин да изрази осећања: кишни љиљан,
знак добра које може да проистекне из патње, или орхидеја плава дама, симбол жеља које тињају у дну срца.
Ипак, прошлост ће поново

закуцати на врата, а Алис ће
морати да се врати на место
на којем је све почело како
би открила истину.
Ово је прича о причама –
онима које наслеђујемо, које бирамо да нас дефинишу
и онима које смо одлучили
да сакријемо. О причама које ћемо сами испричати да
бисмо преживели.

Два читаоца који до среде, 12. децембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када вам
је цвеће рекло више од речи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Изгубљени цветови Алис Харт” Холи Рингланд.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

Сазнај свој статус
Бес плат ним те сти ра њем на
ХИВ у панчевачком Заводу за
јавно здравље и уличном манифестацијом КОМПАС-а обележен је протекле недеље 1.
децембар, Светски дан борбе
против сиде. То је била прилика да се јавност подсети на чињеницу да се сваке године у
Евро пи за бе ле жи ви ше од
100.000 случајева инфекције
ХИВ-ом и да, упркос свим настојањима, тај број у многим
земљама не показује тренд смањења.
У текућој години панчевачком Заводу за јавно здравље
пријављена је једна ХИВ позитивна особа и једна особа оболела од сиде, док је у 2017. откривено тринаест ХИВ позитивних и једна оболела особа.
У Јужнобанатском округу је од
1986. године до данас 108 особа сазнало да живи с ХИВ-ом,
оболело је 45 особа, а умрле су
24 особе. Највећи број особа
које живе с ХИВ-ом у Јужнобанатском округу је с територије Панчева, а затим следе
Вршац, Ковин, Ковачица, Бела Црква, Опово, Пландиште
и Алибунар.
Ово го ди шња на ци о нал на
кампања поводом 1. децембра
реализована је под слоганом
„Сазнај свој статус”, а њен циљ
је био да се омогући да што
више особа сазна свој ХИВ статус у што ранијем стадијуму
инфекције, као и да се подигне

„Храброст”
Кларе Усон

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 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мама херој

свест јавности о ризицима од
инфекције и добробити тестирања.
Иако је ХИВ присутан у нашој земљи више од три деценије, процењује се да још увек
око 800 до 1.000 појединаца
не зна да је инфицирано тим
вирусом. На срећу, напредак у
развоју терапије током претходних тридесет година преобратио је дијагнозу ХИВ инфекције у хронично медицинско стање, па већина инфицираних сада може да има дуг и
квалитетан живот уколико се
дијагноза постави на време и
уколико се редовно користи

прописана антиретровирусна
терапија.
Као што је познато, ризику
од ХИВ инфекције изложена
је већина људи, али подаци
указују на то да су посебно
угрожене особе које имају аналне сексуалне односе без кондома и особе које не користе
стерилан прибор за инјектирање психоактивних супстанци.
Тестирање на ХИВ је данас део
одговорног понашања, јер се
дијагностиковањем ХИВ инфекције и лечењем смањује
могућност даљег преношења
ХИВ-а на друге особе, укључујући и пренос с мајке на дете.

Свуда у свету, као и код нас,
страх од стигматизације и/или
дис кри ми на ци је по ве за не с
ХИВ-ом, недовољно знања, присутне предрасуде и недовољна
доступност бесплатног тестирања на ХИВ праћеног саветовањем у здравственом систему
– само су неке од баријера с
којима се сусрећу особе с ризичним понашањем из посебно вулнерабилних група становништва, а које би имале
највише користи од благовременог дијагностиковања ХИВ
инфекције.
Д. К.

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас када сте направили први селфи. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Селфи” Јусија Адлер-Олсена за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Још у време док сам био
сељак и мислио да се то зове
’сенфи’. ” 063/1292...
„Селфије не израђујем. Ја
се престравим и у огледалу
кад се случајно угледам, само ми треба још циљано да
себи изазивам стрес овим витим телом и чарним укрштеним очима.” 064/4899...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање ко је за њих највећи шампион. Они ће освојити по

један примерак књиге „Жути свет” Алберта Еспиносе.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Највећи шампион је моја
мама, која с једног посла иде
на други, с другог на кућни,
а после свега спреми и вечеру и посластицу. За све то
она не добије ни просечну
српску плату, али добије моју љубав, па ваљда зато и има
воље.” 063/7649...
„За мене је највећи шампион онај ко на крају месеца, кад све поплаћа, и даље
у новчанику има нешто, а то
нешто нису фискални рачуни и разни папирићи.”
063/5345...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

УСПЕШНА АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшено неколико
лопова

РАСВЕТЉЕНА КРАЂА У БОЛНИЦИ

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву су по налогу Основног
јавног тужилаштва поднели
кривичну пријаву у редовном поступку против двојице младића старости 18 и 24
године. То је учињено због
постојања основа сумње да
су извршили две тешке крађе, од којих је једна остала
само у покушају.
Њих двојица су, како се
сумња, у ноћи између 29. и
30. октобра ове године, провалили задња врата на једној продавници, из које су
украли цигарете и другу ро-

Ухапшена Бугарка
која је једном доктору
украла новчаник
с картицом
На банкомату
подигла
40.000 динара
бу. Такође се сумња да су у
ноћи између 15. и 16. новембра провалили заштитну решетку на објекту поште и потом ушли унутра.
Покушали су да обију касу,
али у томе нису успели.

ЗАСТРАШУЈУЋИ ДОГАЂАЈ

Претио полицајцу да
ће га убити
Све чешћи напади на полицајце, као и отворене претње њима и њиховим породи ца ма зах те ва ју бр же и
озбиљније одговоре надлежних – саопштио је Независни полицијски синдикат Србије.
Та организација је као пример за такво стање навела
недавни догађај из Пријепоља. Полиција је у том граду
ухапсила 35-годишњака који је једном полицајцу преко друштвених мрежа претио да ће га убити, а да ће
његову жену запалити.
– Живимо у времену када
су претње које се објављују
на друштвеним мрежама део
свакодневног живота и ни у
ком случају их не треба занемаривати. Подсећамо, прошле године бомбаш из Краљева је првобитно на свом
„Фејсбук” профилу отворено
претио полицајцима из тог
града, да би касније више
људи, међу којима и деце,
држао као таоце претећи им
да ће активирати бомбе. Како то процедура налаже, сва-

ко ко је претио, најпре је
процесуиран од стране МУПа, а онда је предат правосудним органима уз адекватну
кривичну пријаву. Међутим,
као што је то постало неписано правило, таква лица у
правосуђу обично добијају
повлашћен третман и врло
брзо се пуштају на слободу.
Независни полицијски синдикат Србије ће у наредном
периоду упутити надлежнима иницијативу за пооштравање казнене политике како
би се сваки напад на полицајце убудуће најоштрије законски третирао. Свака претња упућена неком полицајцу мора се озбиљно схватити и у складу с тим треба поступати, јер је она индиректно и претња безбедности и
свим нашим грађанима. Кривична дела напади на полицајце као представнике закона захтевају најоштрије казне и НПСС ће наставити да
се залаже за пооштравање
казнене политике – изјавио
је председник НПСС-а Милош Јеленковић.

ПРЕМА ПОДАЦИМА ГЛАВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА СРБИЈУ

Крај грознице
Западног Нила?

Недавно смо писали о инциденту који се догодио када је
једна медицинска сестра у Општој болници сломила руку покушавајући да спречи бекство
лопова након што је њеној колегиници украо новац. На срећу, он је ухапшен, али се у Општој болници ових дана поново догодио сличан инцидент.
При пад ни ци По ли циј ске
управе у нашем граду ухапсили су А. Н. Ф. (1962) из Софије због постојања основа сумње
да је извршила кривично дело
крађа. Сумња се да је она 2.
октобра ове године у Општој
болници, на Одељењу хирургије, из докторске собе украла
новчаник с личним документима и картицом једне банке.
Потом је, како се сумња, с њеног банкомата подигла износ
од 40.000 динара. Осумњичена је, уз кривичну пријаву, приведена Основном јавном тужилаштву у Панчеву.
Полицајци у нашем граду
ухапсили су и Д. И. (1993) због

постојања основа сумње да је
извршио кривична дела тешка
крађа и три крађе. Сумња се да
је он 10. новембра ове године
на раскрсници Првомајске улице и Улице Жарка Зрењанина
отворио врата „југа” у коме је
на месту сувозача седела једна
жена. Потом јој је из руку истргао торбу у којој се налазио новчаник с личним документима
и картицом банке, као и мобилни телефон и 2.500 динара.
Како нас је обавестила полиција, сумња се да је он одговоран за још једну крађу у Панчеву, која се догодила 8. септембра. Утврђено је да је тада

ушао у једну кућу и из ње украо
мобилни телефон и новчаник
с 15.000 динара и личним документима. Тринаестог новембра је ушао у још једну кућу и
однео две женске ташне из једног ормана, а сумњичи се и да
је 14. новембра испред једне
пекаре украо бицикл. Д. И. је
уз кривичну пријаву приведен
у Основно јавно тужилаштво у
Панчеву.
Панчевачка полиција је ових
дана лишила слободе и Б. И.,
рођеног 1984. године. Основано се сумња да је он извршио
три кривична дела неовлашћено коришћење туђег возила.

Утврђено је да је током прошлог месеца украо два аутомобила марке „застава” и да је
покушао да украде још једно
„Заставино” возило.
Осумњичен је и да је, такође
у новембру, покушао да украде још два аутомобила исте
марке. Пошто у томе није успео, из једног је украо акумулатор, а из другог кључ. Б. И.
је осумњичен и да је прошлог
месеца из аутомобила „југо”
украо акумулатор, браварски
алат, пумпу, прслук, комплет
за прву помоћ и резервне сијалице. Одређен му је притвор
од тридесет дана.

У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

Наши мировњаци испраћени у Либан
У касарни „Стевица Јовановић” прошлог петка је свечано
испраћено сто седамдесет седам припадника Војске Србије
у мултинационалну мировну
мисију UNIFIL у Либану.
Наши војници отишли су на
овај далек пут у формацијама
пешадијске чете чији ће задатак бити очување мира у саставу шпанске војне јединице
и вода за заштиту снага који
ће служити заједно са италијанским војницима.
Мисија UNIFIL успостављена је резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација
од 19. марта 1978. године, након дуготрајног, тешког и исцрпљујућег грађанског рата. На
срећу, у Либану је сада већ годинама мирно, а некадашња
страдања становника те земље
и разарања која су преживели
далека су прошлост.
На свечаности одржаној прошле недеље у касарни „Стеви-

Марш пред одлазак на пут
ца Јовановић” били су чланови породица војника који су
отпутовали за Либан, али и највиши војни и државни функционери: министар одбране
Александар Вулин, начелник
Генералштаба Војске Србије
Милан Мојсиловић, командант

Копнене војске генерал-потпуковник Милосав Симовић, заменик команданта Команде за
обуку бригадни генерал Јелесије Радивојевић, командант
Прве бригаде бригадни генерал Жељко Петровић и други.
– Идете у земљу која је раза-

рана мржњом, ратовима, непрекидним сукобима и верским екстремизмом. Идете у
земљу где су људи научили да
мир може лако и брзо да нестане. Мало је народа који као
српски знају колика је вредност мира. Баш зато ћете ви
бити добри и сигурни чувари
онога што у сваком људском
животу јесте највредније. Они
који су у Либану били пре вас,
остављају вам добро и честито
име и поштовање људи с којима ћете радити. Добро пазите
да и ви оставите то исто онима
који буду долазили после вас –
рекао је министар Александар
Вулин.
Према његовим речима, Србија је поносна на сваког свог
војника, као што је била поносна у ратовима које је водила
без своје воље и без своје кривице. Тако је и данас поносна
што може другим земљама и
другим народима да врати мир.

МИНИСТАР ОДБРАНЕ ПОСЕТИО СПЕЦИЈАЛНУ БРИГАДУ

Воле своју професију и Србију
После 15. новембра, када је
Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут” објавио последњи извештај о броју страдалих од заразне болести грознице Западног Нила, нових извештаја није било. Да
ли то значи да је с том смртоносном болешћу за ову годину готово?
Према подацима објављеним у том извештају, на територији Србије је до средине прошлог месеца од ове
болести 415 особа оболело, а
36 је умрло. Највише оболелих било је на територији
Београда (214), Јужнобачког
округа (56) и Јужнобанатског
округа (54).

До 9. новембра у земљама
Европске уније пријављено је
1.489 случајева оболелих од
ове болести, и то: у Италији
569, Грчкој 309, Румунији 276,
Мађарској 214, Хрватској 53,
Француској 24, Аустрији 20,
Бугарској 15, Чешкој Републици пет, Словенији три и
на Кипру један. Поред тога, у
Израелу је пријављенo 110
случајeва и на Косову 14 случајева оболелих.
У истом периоду у земљама ЕУ регистровани су смртни исходи који се могу довести у везу са оболевањем од
грознице Западног Нила, и
то: у Италији 45, Грчкој 42,
Румунији 42, Бугарској два,
Чешкој Републици један и у
Maђарској један.

– Специјална бригада је наша
најелитнија и најобученија јединица. Она је спремна да изврши свако наређење нашег
државног руководства и врховног команданта и у потпуности можемо да се ослонимо на
њу – рекао је министар одбране Александар Вулин прошлог
четвртка у касарни „Растко Немањић” у Панчеву.
Он је обишао панчевачке специјалце заједно с начелником
Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковником Миланом Мојсиловићем и командантом Копнене војске Милосавом Симовићем.
У обраћању официрима и
војницима те јединице нагласио је да се у непосредном окружењу Србије ових дана дешавају политичке тензије које нам
на ме ћу оба ве зу да бу де мо
спремни на одговор сваком изазову који се може наметнути
нашем народу и војсци.

Вулин је нагласио да је након наређења Врховног команданта Александра Вучића обезбеђено побољшање материјалног положаја свих припадника
Специјалне бригаде. Најавио
да ће, поред тога, идуће године
њихове плате бити повећане за
још девет одсто, јер су то заслужили. Према његовим ре-

чима, припадници Специјалне
бригаде воле своју професију,
а изнад свега воле Србију и
спремни су да се боре за њу.
Нови командант Специјалне бригаде, Мирослав Талијан, рекао је да су поводом
посете важних гостију припадници те елитне јединице
демонстрирали део својих ве-

штина. Према његовим речима, том приликом су показали да су одлично физички припремљени, да су доста вежбали пуцање у најразличитијим
ситуацијама и да су способни
да решавају и најсложеније
задатке које добију.
Да би показали своје умеће,
они су интервенисали у једној
противтерористичкој операцији коју су извели заједно с припадницима Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране. У оквиру ње демонстрирали су ослобађање талаца из аутомобила, упад у објекат који
су заузели терористи, уништавање подметнуте бомбе и ослобађање талаца.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ИЗВЕШТАЈ С ПОЈЕДИНИХ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У ДУХУ ПРИПРЕМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
Брестовчани у пуном
саставу
Састанчили и
Јабучани, Доловци,
Глогоњци...
Као што је и најављено, на овој
страници грађани из свих девет панчевачких насељених места моћи ће да се информишу
о раду скупштина својих месних заједница.
У овом броју биће речи о догађајима са седница органа власти у четири села.
Мост на Поњавици
Брестовчани су у уторак, 27.
новембра, разматрали четири
тачке дневног реда, али пре
свега треба истаћи да су сви
представници грађана присуствовали тој седници. То је за
сваку похвалу, јер је познато
да су сви они волонтери, а многи с виших инстанци често одсуствују иако су за то добро
плаћени.
Председник Драган Миричић, његов заменик Ненад Минић и чланови: Јордан Кокошков, Татјана Цветановић, Небојша Петковић, Сава Ђурић,
Зоран Јанићијевић, Мића Јовић и Владимир Накић најпре
су усвојили записник с претходне скупштине, након чега
је први међу њима поднео извештај о радовима у текућој
години.
– Ускоро можемо очекивати
почетак наше највеће овогодишње инвестиције – изградње
моста на Поњавици, с обзиром
на то да је јавна набавка успешно окончана. Слично је и с

Седница брестовачке месне скупштине
паркингом у Улици маршала
Тита – завршен је преговарачки поступак, па 10. децембра
треба да буде потписан уговор
са извођачем и уколико послуже временски услови, кренуће
и радови – навео је Миричић.
Скупштина је усагласила и
инвестиционе приоритете за
наредну годину, попут уређења атарских путева и асфалтирања улица за које постоји
пројектно-техничка документација, чија ће реализација зависити од спровођења такозваног јавно-приватног партнерства. У плану је израда паркинга у Улици Олге Петров,
то јест код школе, с којом ће
Месна заједница покушати да
конкурише и за постављање
тартан-подлоге на игралишту
у дворишту, као и с пројектом
изградње вртића, за шта постоје парцела и пројекат. Као
један од највећих проблема села константовано је то што оно
нема канализацију, па ће се
чланови Скупштине потрудити

да догодине започну израду
пројектно-техничке документације.
Усвојена је и одлука о набавци ризле за санацију банкине у
улицама Ђуре Јакшића (до православног гробља) и Саве Ковачевића (где год има рупа).
Под тачком „разно” било је
неколико дискусија: Миричић
је изразио жељу да Месна заједница обезбеди новогодишње
и божићне пакетиће за децу до
десет година; Кокошков је сматрао да би требало посадити
стабла код капеле на гробљу,
која би правила хладовину, на
шта је Татјана Цветановић, директорка ЈКП-а „Комбрест”, навела да су тамо већ посађени
три храста и липа, а њен заменик Ненад Минић додао је да
је у плану и постављање надстрешнице. Напослетку је Јанићијевић рекао да би, након
што је излаз из села покривен
камерама, требало још по једну поставити код Дома културе и на улазу у Брестовац.

Доловачки представници грађана сусрели су се у петак, 30.
новембра, на редовној седници Скупштине Месне заједнице „Мита Вукосављев”. На дневном реду углавном су биле информативне тачке, попут оне
у вези с припремама за обележавање новогодишњих и божићних празника.
Скупштине у још три села
Интересантно је да је једна
од њих била и учешће Долова
у овој рубрици и одговор је,
очекивано, био позитиван.
Јабучани су се окупили 19.
новембра десети пут ове године, а на састанку је било
исто толико чланова Скупштине (од могућих тринаесторо).
Разговарало се о текућим комуналним проблемима, депонији и кишним каналима, а
једногласно је усвојен предлог фи нан сиј ског пла на за
2019. годину.
Заседала је и глогоњска скупштина, којој је присуствовала
већина од укупно деветоро чланова: председник Славко Јовановски, Дарко Трајковски, Љиљана Станковић, Стојче Јаћимовић и Оливер Петковић.
Том приликом донете су одлуке да се у делу Улице 4. октобра угради стругани асфалт,
затим да се покрене процедура у вези са израдом пројекта
пешачке стазе од капеле ка селу, као и да се купи део опреме за кухињу у капели. Одлучено је и да се новац с позиције финансијског плана „стручне услуге” пренамени за куповину опреме за дечје игралиште, а разговарало се о томе
како повећати безбедност деце у саобраћају.

ОБЕЛЕЖЕН 29. НОВЕМБАР, ДАН СТАРЧЕВАЧКЕ УСТАНОВЕ

„Имендан” Дома културе
Иако још увек носи датум који
слави претходну државу, Дом
културе „29. новембар” готово
нимало није изгубио на значају и утицају када је реч о промоцији правих вредности. И
после више од пола века постојања ова установа је, упркос новим временима и технологијама, и даље центар збивања и место окупљања свих
оних, а пре свега младих, којима је култура на срцу. Томе
у прилог говори и податак да
тренутно свака од бројних просторија те велике зграде има
своју намену.
У том духу протекло је обележавање дана или, боље рећи, имен да на стар че вач ког
Дома културе у четвртак, 29.

новембра, када је одржано више програма.
Почело је свечаном академијом и краћим освртом в. д.
директора Дарка Јешића на
историјат установе од настан-

ка па до данашњих дана. Потом се прешло на поделу захвалница свима онима који
су на било који начин сарађивали с Домом културе, а реч
је о бројним институцијама и

појединцима. Први су признања до би ли не ка да шњи ди ректори те установе, пре свих
Видомир Јелесијевић, који је
ви ше од три де це ни је био
на њеном челу, а затим и његов претходник (Миливоје Видић) и наследник (Далибор
Адамов).
Садржајни дан настављен је
у великој сали наступом фолклорног и тамбурашког састава „Неолит” и мини-концертом фрулаша Васе Петровића.
Након тога је у галерији „Боем” отворена изложба под називом „Сећање на Фрању Радочаја”, а садржајан дан окончан је касно увече у ККК-у
свиркама бендова „Блуз деливерс” и „Креативни неред”.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице радници ЈКП-а „Комбрест” праве
банкине у Улици Ђуре Јакшића, а пре неки дан су равнали површине испред немачког гробља.
Банатско Ново Село: Изложба
под називом „Банат, заоставштина за будућност” уместо
у недељу, 9. децембра, у Галерији Дома културе биће
отворена другом приликом.
Та установа је већ започела
припреме за новогодишњи
концерт и свечану академију.

Долово: Боемско вече одржано је у петак, 30. новембра, у
дискотеци Дома културе; на
истом месту је у уторак, 3. децембра, приређена промоција књиге „Румунски путници у
Србији” историчара Мирче Марана. У петак, 7. децембра,
Женски рукометни клуб уприличиће донаторску журку, док
ће наредног дана Удружење
винара и виноградара тамо дочекати пријатеље из Шушаре.
Глогоњ: Дом културе је купио
део македонске ношње новцем одобреним од Покрајинске владе. Превентивни центар Дома здравља спровео је
на иницијативу Месне заједнице акцију бесплатних прегледа у петак, 30. новембра.
Иваново: Ученици виших
разреда посетили су прошле
недеље београдски Фестивал науке, а у понедељак,

10. децембра, за седмаке и
осмаке биће организовано
предавање Завода за јавно
здравље на тему наркоманије.
Јабука: Удружење жена „Златна јабука”, Дом културе „Кочо Рацин” и домаћа група
„Максис” приредили су у недељу, 2. децембра, концерт
поводом педесет година од
оснивања прве рок групе у Јабуци. Месна скупштина припрема свечану седницу.
Качарево: Изложба оригиналне и стилизоване народне македонске ношње уз поезију и
музику отворена је у суботу,
1. децембра, у Дому омладине, а програм је организовало удружење „Вардар” уз подршку Дома културе. Израда
аутобуског стајалишта у Фискултурној улици, у близини
СРЦ-а „Језеро”, у завршној је
фази. Агенција за саобраћај
Града Панчева поставила је
шест лежећих полицајаца у
зони школе, као и два тротоарска бетонска прелаза у Улици маршала Тита на углу с
Херцеговачком улицом.
Омољица: Обновљен је део
канцеларијског намештаја у
Месној заједници. Та институција ускоро почиње
да предшколској деци на
кућне адресе доноси позивнице за поделу пакетића, која ће бити приређена 21.
децембра.
Старчево: Дом културе обележио је свој дан, 29. новембар, бројним програмима.
Постављен је сунчани сат,
који су извиђачи осмислили
и обавили неопходне прорачуне, а наставница ликовног Ивана Пешић Димитрић
га је нацртала.

У БРЕСТОВАЧКОЈ ШКОЛИ

Како препознати
дигитално насиље

„НАЈСЛАЂА” ДЕЧЈА ПРИРЕДБА ОДРЖАНА У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

Сунчана јесен живота
Основна школа „Доситеј Обрадовић” позната је по обиљу
веома интересантних ваннаставних активности, а једна од
њих, под именом „Сунчана јесен живота”, одржана је у уторак, 27. новембра, у фискултурној сали и холу омољичке
установе. Том приликом су, пре
свега, тамошњи подмладак Црвеног крста, као и бројни ученици нижих и виших разреда
и забавиштанци направили садржајан програм за бројне баке и деке, који су све те музичке, рецитаторске, драмске и
фолклорашке тачке испратили громким аплаузима и искреним смехом.
И то није било све у оквиру
поменуте манифестације, јер
су, пре ма ре чи ма јед не од
главних организаторки, Весне
Николић, школског психоло-

га, уприличени и „најслађи”
наградни конкурс и изложба
традиционалних и модерних
по сла сти ца, под на зи вом

„Слаткиши и сланиши из бакине кухиње”.
– Пристигло нам је мноштво
специјалитета од близу сто вр-

ста колача по старинским рецептурама, које је оцењивао трочлани стручни жири, а морам
да приметим да се веома намучио да од најбољих изабере најбоље. Посетиоци су могли да
виде и изложбу дечјих ликовних и етно радова насталих у
оквиру дана „Сунчане јесени
живота”, а након проглашења
најлепших колача победнице
су добиле практичне награде
које ће моћи да користе у кухињи. Као у свакој прелепој бајци, сви заједно – и учесници и
публика – уживали су у старим
добрим ђаконијама. Исто важи
и за најстарије суграђане који
због здравственог стања нису
могли да присуствују манифестацији, па су им ђаци, чланови подмлатка Црвеног крста,
пакете колача однели кући –
навела је Весна Николић.

Има ју ћи у ви ду да на шњи
стил живота, Основна школа „Олга Петров” у Брестовцу одлучила је да превентивно укаже ђацима на потенцијалне опасности од такозваног дигиталног насиља и
како да се од њега заштите,
па је тим поводом у четвртак, 29. новембра, организовала пригодно предавање за
ученике од петог до осмог
разреда.
Њи ма је нај пре пу штен
филм „Уредити дигитално насиље”, а потом су наставник
Ђурица Јанковић и педагог
Кристина Пинтарић говорили о томе какви све ризици
постоје на интернету, као и о
значају реаговања у таквим
случајевима.
Потом је вођена дебата о
утиску приликом првог сусрета с непознатом особом у
дигиталном свету, а најве-

ћим делом о вршњачком насиљу на интернету. Након што
су ученици изнели своје ставове, закључено је колико је
важно бити опрезан приликом коришћења дигиталних
медија.
С друге стране, ученички
парламент је донео одлуку
да ученици који то могу и
желе почну да доносе играчке и друштвене игре које ће
поводом новогодишњих празника бити поклоњене деци
у продуженом боравку, а биће организована и хуманитарна акција „Донеси – понеси” с циљем да се скупи
помоћ за ученике којима је
она неопходна.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак и субота, 7. и 8. децембар, 19.30, дворана „Аполо”
Дома омладине: фестивал „PRIS Toxic Weekend”.
Среда, 12. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт „Савремене игре” БШ „Димитрије Парлић”.
Среда, 12. децембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: традиционални новогодишњи концерт ученика соло
певања из класе проф. Татјане Стојиљковић.
Четвртак, 13. децембар, 18 сати, Музичка школа „Јован
Бандур”: јавни час ученика свих одсека.

Тематски програм
Четвртак, 6. децембар, 12 сати, Градска библиотека: радионица за децу под називом „У туђим патикама”, у оквиру
књижевног фестивала за децу „Крокодокодил”. Гошћа: Јасминка Петровић, списатељица за децу и младе.
Четвртак, 6. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Овејани Србин – Велики рат у сећањима добровољца из Баната Владимира Фијата”.
Четвртак, 6. децембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: књижевно вече Мухарема Баздуља.

Представе
Понедељак, 10. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа „Мотори”.
Четвртак, 13. децембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: премијера представе „Нушићеви часови о животу”.

НОВА ПЕСМА И СПОТ

Нема љубави у клубу
Састав „Буч Кесиди” недавно је објавио нови сингл, под
називом „Нема љубави у клубу”, снимљен у панчевачком
студију „Крокодил”, који воде Пера и Вук Стевановић из
бенда „Љубичице”. Песма је
урађена у сарадњи с продуцентом Миланом Бјелицом.
Како кажу чланови састава „Буч Кесиди”, поводом
овог син гла би ће одр жан

МОЈ

концерт у клубу „Галаксија”, после чега следи студијски рад на новом албуму.
Наредни сингл изаћи ће у
фебруару, након чега ће бенд
започети концертну турнеју
по Србији.
Спот за песму „Нема љубави у клубу” направљен је у
клубу „Галаксија” са Иваном
Јемуовићем и Немањом Ђорђевићем.

Петак, 7. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

IN MEMORIAM

ЗОРАН РОТАР – ЧОВЕК КУЛТУРЕ
Одржана
комеморација у
Културном центру
у понедељак,
3. децембра
Зоран Ротар, културни радник,
глумац, редитељ и аутор бројних монографија, преминуо је
у суботу, 1. децембра, у свом
дому у Панчеву. Сахрањен је у
понедељак, 3. децембра, на Католичком гробљу.
Поводом његове смрти одржан је комеморативни скуп у
дворани Културног центра Панчева. Од Зорана Ротара су се
пригодним речима опростили
глумац Мирослав Жужић, његов син, градски већник за културу и омладину Немања Ротар и бивши директор Историјског архива Панчево Милан Јакшић.
Након што су присутни одали почаст Зорану Ротару, Мирослав Жужић је прочитао његову биографију.
– Зоран Ротар је рођен у Кули, 17. јануара 1946. године. У
родном месту завршава основну школу, а у Панчеву Гимназију „Урош Предић”. Први степен права стиче на Универзитету у Београду. Запошљава се
прво у Комуналцу, потом у Заводу за запошљавање, да би највећи део радног века провео у
Културном центру Панчева, ко-

кицоши”. Отвара радионицу за
поправку „Искриних” кинопројектора, једину таквог типа
старој Југославији, заједно са
шефом технике Културног центра Стеваном Живковићем. На
плану позоришног стваралаштва, како професионалног,
тако и аматерског, издваја се,
пре свега, рад у аматерском
по зо ри шту „Ате ље мла дих”
Панчево, где је био дугогодишњи пред сед ник, глу мац и

избор МОЈ

Свестрани Маркус
Милер
Бобан Танасијевић,
музички уредник КЦП
МУЗИКА: Претходни албум,
„Афродезија”, из 2015. године, дебитанско издање за леген дар ну из да вач ку ку ћу
„Blue Note”, представио је
Маркуса Милера као свестраног уметника чија је енергија усмерена ка истраживању
музичке баштине афричке
дијаспоре, а кроз пројекат
Унеска „Уметници за мир”
постао је гласноговорник идеје о поновној изградњи мира
у свету. На свом новом издању „Laid Black” враћа се свом
препознатљивом изразу, комбинацији коју чине: фанк, Р
& Б, хип-хоп и џез. Све ће
вам бити јасно када чујете
први бас ударац у уводној
композицији „Trip Trap”, која на упечатљив начин одсликава урбани дух града.
Клупска атмосфера и реакција публике у позадини чине ову нумеру алхемијским
средством за постизање пуноће уживања свим чулима.
Алт саксофониста Алекс
Хан и трубач Марквис Хил
остављају свој лични печат
на албуму, док су бубњари
Луј Кејто и Алекс Бејли увек
у служби бенда, пре свега у
пратњи Маркуса Милера, који суверено влада бас универзумом. На издању се још
као гости појављују: Selah Sue
као вокал у соул верзији нумере „Que Sera Sera”, која
отвара комерцијалну страну
албума, помало заборављени гитариста и певач Џона-

тан Батлер, који даје свој пун
допринос у композицији коју је Маркус Милер посветио преминулој мајци своје
жене „Sublimity (Bunny’s Dream)”, као и вокални колектив „Take 6”. Ау тен тич ни
улични фанк је присутан у
нумери „7-Т’с”, у којој главну реч води сјајан инструменталиста Trombone Shorty.
Композиција је на трагу звука „Sly & The Family Stone”
из њихове тврђе фанк фазе с
почетка седамдесетих. Обриси култ ног ал бу ма „Tуту”
(1986), који је настао у колаборацији Маркуса Милера с
Мајлсом Дејвисом, назиру се
у нумери „Untamed”.
У овој музици нема много
простора за самооткрића. Апстракција је већ укључена у
цену производа. Све је одлично одсвирано, продуцирано и упаковано. Многима
се неће допасти нова фаза
Маркуса Милера, али шта да
се ради. Комерцијално најчешће на значи и добитно.
Ипак, о укусима не треба расправљати.

ји је и водио као директор, крајем осамдесетих и почетком
деведесетих година прошлог
века. Многи наши суграђани,
али и стручњаци сматрају да
су баш те године биле златни
период ове установе. Током акције „Најбољи културни центар у земљи”, коју је Радио Београд 202 спровео 1992. године на територији читаве Србије, панчевачки Културни центар бива проглашен најуспешнијим.
Током рада у Културном центру Панчева покреће Бијенале
југословенске скулптуре, заједно са Светланом Младенов и
Миленком Првачким, оснива
„Панчевачки гудачки квартет”
заједно са Ернестом Крумесом.
У сарадњи с „Југоконцертом”
из Београда доводи највећа имена светске уметничке музике,
међу којима су били пијанисти Иво Погорелић и Александар Слободјаник.
Свесрдно помаже и развој
младих талената града Панчева, међу којима су пијанисти
Иван Динић, Марина Арсенијевић и кларинетиста Огњен
Поповић. Утемељује „Панчевачки театар” и прави копродукцијске представе с Југословен ским драм ским по зо ри штем. То су представе: „Народни посланик” и „Кабаре 011”.
Никада у својој историји ово
чувено београдско позориште
није пре тога правило овакве
пројекте с неким другим позориштем или установом културе у земљи.
Ротар формира и панчевачку луткарску сцену. Оснива тамбурашки оркестар „Банатски

режисер. Врхунац рада у „Атељеу младих” представља одлазак на светски тријенале аматерских позоришта у Монте
Кар лу, где на ша пред ста ва
„Шнајдерски калфа” дели равноправно прво место са америчком представом.
Режира више од две деценије у КУД-у „Ђетван” из Војловице и осваја све прве награде на свим фестивалима
аматерских позоришта Војводине за режију. Тако на сцену
аматерског позоришта поставља „Коваче” Милоша Николића, „Женидбу” Н. В. Гогоља, „Бубу у уху” Жоржа Фејдоа, „Лажу и паралажу” Јована Стерије Поповића, „Сумњиво лице” Бранислава Нушића и још мноштво других
комада. Приређује и велики
сценски спектакл „Банатска

свадба”, играни етнографски
есеј о свадбеним обичајима у
Банату, у сарадњи с КУД-ом
„Станко Пауновић” из Панчева, који је трајно овековечила
Телевизија Војводине.
Професионални ангажман
реализује са својим кумом, академским глумцем Мирославом Жужићем Жулетом у представи „Писма из Јевропе а са
вандровања”, која је са својих
175 извођења широм Југославије најдуже играна професионална представа настала у нашем граду. Рад на радију и телевизији Панчево обележиле
су емисије које је стварао, њих
чак преко сто, од којих се издвајају: „Панчево које смо заборавили” заједно с Мирославом Жужићем, „Панчево за сећање”, „Старо Панчево” и многе друге. Последњу деценију
радног века проводи у Историјском архиву у Панчеву, где
пише четрнаест монографских
публикација о предузећима,
установама и удружењима града Панчева и десет стручних
архивистичких књига.
Најзначајније награде: „Златни жижак”, Награда публике
на Фестивалу професионалних
позоришта у Суботици 1982.
године и Новембарска награда Града Панчева за животно
дело.
До последњег тренутка је радио и стварао. Преминуо је у
свом дому, у рано јутро 1. децембра 2018. године.
Немања Ротар је у свом врло емотивном говору истакaо
врлине свог оца и начине на
које се борио да преброди све
тешке тренутке у свом професионалном животу. Он је нагласио да су људи који се баве
јавним послом веома често изложени критици и суду јавности и да је у свом раду имао
велику подршку свог оца.
– Био је толерантан и скроман и знао је меру – рекао је
Немања Ротар.
Милан Јакшић је говорио о
значају Зорана Ротара за пан-

чевачку културу. Као важан
сегмент његовог живота истакао је „Атеље младих”, који га
је обликовао као човека.
– То је била једна од најуспешнијих позоришних дружина у нашем граду.Ту је почео и као добар глумац, што је
остао до краја живота. „Атеље
младих” је био његова велика
љубав, где је упознао људе који су га пратили кроз читав живот – рекао је Јакшић.
Он је нагласио да је свој
раско шни таленат за мно ге
области показао у Културном
центру, где је, поред тога што
је активирао позориште, покренуо уметничке манифестације, издавачку делатност, гудачки оркестар и још много
тога. Након што је смењен с
ме ста ди рек то ра, за по слио
се у Исто риј ском ар хи ву
Панчево.
– Панчево и Панчевци су
тада изгубили најбољег директора Центра за културу, а истовремено су добили успешног
хроничара града. Био је стварно добар архивиста. Написао
је прве тематске инвентаре о
пристаништу, о Јеврејима, о
ватрогасцима, о коларима, месарима и пекарима. На време
је схватио да у животу треба
чинити добро. Да је све остало у ствари бесмислено. Написао је и монографију о „Луци Дунав”, „Зеленилу”, „Атељеу младих”, о Пекари, „Војводинапуту”, о основним школама и друге. Већ то што је
написано у Архиву довољно је
за један живот и за једну професију. Ова сцена га се сећа
као човека културе, најбољег
директора Центра, спасиоца
колега и уметника, хроничара града и установа, тихог и
углађеног господина, који је
од самог почетка био глумац.
А глумци, такав је ред, на крају добијају аплауз – рекао је
Јакшић.
Панчевци су се управо аплаузом и опростили од овог великог човека.

ДЕЛА ЂУРЕ ПУТНИКА

Ретроспектива радова
Изложба тематских слика, портрета, фигура и реплика панчевачког уметника Ђуре Путника
отворена је у понедељак, 26. новембра, у галерији Градске библиотеке Панчево. Изложбу је
отворио др Драгољуб Цуцић, вишегодишњи пријатељ уметника, а за музички део вечери били су задужени Зоран Илић и
полазници школе „Гитарта”.
– Изложба је троделна. Изложио сам портрете и фигуре,
реплике Паје Јовановића и тематске слике које до сада никада нису представљене у јав-

Ђура Путник је рођен 1960.
године у Панчеву. Завршио је
Саобраћајно-техничку школу.
До сада је имао више самосталних и групних изложби, а за
свој рад је награђен у неколико
наврата.
Изложба ће бити отворена
до 14. децембра.

ности. Оне се баве временом у
ком живимо. То су разни социоекономски и глобални проблеми – рекао је аутор.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 7. децембар 2018.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ голф 3 бензинац,
1.6, очуван, петора врата, лимузина. 064/000-55-39.
(270245)
ПРОДАЈЕМ голф 1.3, са плином, нова боца или делови.
066/322-780. (270444)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002, петора врата, 190.000 км, у првој
боји, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (270366)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децембар,
петора врата, фул опрема, у
првој боји, на име. 064/13036-02. (1270366)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(270206)

ПРОДАЈЕМ бутик second
hand комплетно опремљен,
разрађен. Ослобођења 10-а.
062/279-198. (270077)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.500 евра.
063/165-83-75. (270206)

ПРОДАЈЕМ машину за израду папирних џакова, купци и
обука обезбеђени. 064/42495-10. (270166)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ подземну гаражу,
строги центар Панчева, Војводе Петра Бојовића 3, на
дужи период. 064/348-05-68
(269983)
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на углу, код
Пиваре. 063/354-221.
(270277)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (270301)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари.
069/369-69-93. (270409)

ПРОДАЈЕМ пасата караван,
турбо дизел, 1986. годиште,
регистрован, 350 евра.
063/845-18-09. (270402)
РЕНО твинго 2002, регистрован до септембра 2019, хитно, одлазак у иностранство.
064/461-38-39. (270129)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ опел
зафиру, 2002. годиште, сређена, регистрована, 2.000
евра. 063/233-440. (270528)
ПРОДАЈЕМ скутер логија
фантом, 2008. годиште, 49
цм. 064/445-47-50. (270516)
ПАНДА 1.2, 8 В, 2005, фул
опрема, у првој боји, 147.000
км, на име. 064/587-50-24.
(270366)
ДАЧИЈА логан, теретни, 1.4,
2009, атестиран плин.
064/587-50-24. (270366)
РЕНО кангу, путнички, 2007,
регистрован до 28. септембра 2019, стање одлично, цена договор. 013/672-590,
063/766-59-18. (270262)
ПРОДАЈЕМ ладу самару,
2000. годиште, 300 евра.
060/066-13-05. (270523)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-0825. (1270258)

ГАРАЖУ, магацин издајем,
30 квм, струја, грејање гратис, Тесла. 061/225-16-43.
(270427)

АПАРАТИ
СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463, 063/87738-21. (4793)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте
видео-касета квалитетно преснимавам на дигиталне медије. 063/288-278, 013/343563. (270269)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
замрзивач и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/703-7607. (270416)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрваражањ. Повољно. 064/99779-09. (269135)
МАНГУЛИЦЕ, 250 динара,
може полутка, јарићи 300
динара, обрађени. 062/16716-81. (269401)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5 кв.
Тел. 064/226-07-50. (270225)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи,
могућност клања, кућна достава, повољно. 065/614-7440. (27009)
НА ПРОДАЈУ нова тучана
пећ камин „суслер”. Тел.
013/258-04-67. (269971)
ПРОДАЈЕМ меснате товне
свиње, клање, достава.
063/812-36-04, 062/691-205.
(270221)
ПРОДАЈЕМ меснате прасиће,
клање, достава. 063/812-3604, 062/691-205. (270221)
УМАТИЧЕНО осемењена јуница, уматичено женско теле
и прасићи. 066/354-791.
(270226)
ПРОДАЈЕМ ловачку пушку
иж 12, руска, лицу са дозволом. Тел. 063/185-22-74.
(270247)

ШПОРЕТ, плин-струја, мања
веш-машина, замрзивач сандучар 310 литара, судо-машина, фрижидер, угаона гарнитура, комоде, ципеларник,
брачни душек, столице, грејалица. Тел. 063/861-82-66.
(270449)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145, 060/500-3091. (270425)
РАСПРОДАЈА кућних ствари,
телевизор, тепих, лустер, сточић. 062/847-13-62. (270430)
ПРОДАЈЕМ судопере и котао
дакон 45 кв. 371-274,
064/176-88-52. 270322)
ПРОДАЈА нових столица од
1.600, столова од 4.500.
060/600-14-52. (2703535)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, нови, мебл по жељи.
060/600-14-52. (270335)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва –
црвена врбас и топола и мешана цепана у џаковима од
50 кг. 061/150-03-68.
(270397)
ПРОДАЈЕМ ручна колица за
транспорт, на спрат. Тел.
066/362-597. (270403)
НА ПРОДАЈУ свиње око 180
кг и јарићи. Тел. 065/961-9214. (270351)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи 2, 3, 4 и 6 кв, достава,
монтажа, гаранција. 335-930,
063/705-18-18. (270338)
ПРОДАЈЕМ стару циглу, цреп
и грађу. 064/648-24-51.
(270373)
НА ПРОДАЈУ: ормани, ТА
пећ, шпорет на дрва, крека,
душеци, витрина, двоседи,
кревети, фрижидер, веш-машина, намештај Бошњачки,
кухињски радни део, мојца
фотеља. 064/155-38-13.
(270534)

ПРОДАЈЕМ судоперу са радним делом и апарат за воду,
повољно. 061/110-98-10.
(270287)
МАНГУЛИЦЕ на продају од
80 до 200 кг, 160 динара, нове черупаљке са мотором и
без, повољно. 064/552-59-49.
(270297)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОРМАР душек, комода, кауч,
цептер посуђе, нерце, нутрија бунде. 065/353-07-57.
(270315)
БУКВА, багрем, храст.
063/364-310. „Toplina MMA”
(270320)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину
багат и 5 кг. Перја. 063/74935-55. (270306)
ПРОДАЈЕМ металне подупираче, цеви за скелу, дизалицу
врабац – трофазну. 066/322780. (270444)
ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи на
продају. Тел. 061/286-41-00.
(270448)
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ПРОДАЈЕМ праву гушчију
маст, комбиновани фрижидер, нов дечји креветац, комода. 060/143-62-10.
(270398)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва –
црвена врба и топола.
061/639-66-58. (270397)
ПРОДАЈЕМ кратку бунду од
нерца бр. 42. Тел. 066/362597. (270403)
ПРОДАЈЕМ компјутер, цена
4.000 динара. Тел. 066/362597. (270403)
ДВА добра телевизора половна, пећ на чврсто гориво „алфа” камин. 064/187-20-13.
(270459)
ПРОДАЈЕМ четири добре
зимске гуме са фелнама,
175/65/14. 064/212-52-52.
(270460)
БАЛИРАНА детелина, слама,
прасад, јагњад на продају.
Мића. 064/303-28-68.
(270562)
КРУЊАЧ, прекрупач, метални, дрвени кревет, ципеларник, писаћи сто, лавабо, судоперу, елементи кухињски,
шиваћа машина, жалузине.
064/139-04-48. (270457)
КОМБИНОВАНИ фрижидер
зануси, 320 литара, у одличном стању. 064/163-57-59.
(270520)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, свих кв, долазак одмах, добро плаћам.
061/641-30-36. (270490)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судопера нова 3.000 динара. 371568, к063/773-45-97.
(270480)
ТА ПЕЋИ , четири комада,
потпуно сређене за сезону од
2.5 и 3.5 кв, елиндове са точкићима, могућа достава уз
договор. 062/851-79-15.
(270478)
ПРОДАЈЕМ бицикли, четворокрилни прозор, пећ на дрва поклањам две фотеље.
013/344-905. (270485)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (270249)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо перје,
гвожђе, акумулаторе, бакар.
066/900-79-04. (270256)
КУПУЈЕМО гвожђе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (270282)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, старо перје.
062/148-49-94. (270455)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове, сифон
флаше, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
(270330)
КУПУЈЕМ ТА пећи свих величина, исправност небитна.
335-930, 063/705-18-18.
(270338)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, лимове, вешмађшине, замрзиваче, телевизоре, шпорете, долазим.
061/322-04-94. (270450)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак.
061/149-38-93. (270450)
КУПУЈЕМО обојене метале,
алуминијум, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче и
све остало. 061/206-26-124.
(270450)
КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/32177-93. (2170450)
КУПУЈЕМ електронски отпад,
фрижидере, шпорете, машине, телевизоре, повољно, долазим. 061/224-48-09.
(270529)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, повољно. 066/937-00-13
(СМС)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(269117)
КУЋА са поткровљем, посебан улаз, 150 квм, Старчево,
радничко насеље. 063/82861-46, 064/276-09-58.
(269332)
МРАМОРАК, хитна продаја
или замена комфорне куће.
069/255-87-86. (269550)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)
ПЛАЦ, повољно, код Родића,
8 ари, са воћем, водом, ограђен оградом и бетонским
плочама. 064/223-83-50.
(269886)
КУЋА, укњижена, помоћне
просторије, плац 12 ари, усељиво, Старчево. 065/262-4030. (270006)
ПРОДАЈЕМ плац у Сокобањи, дозвољена градња, вода,
телефон, струја. 062/272801. (270053)
НА ПРОДАЈУ салаш – 3 хектара земље уз асфалт.
066/354-791. (270226)
ПРОДАЈЕМ кућу 55 квм, стара Миса, са помоћним објектима или мењам за стан, повољно. 064/209-67-54.
(270220)
ЦАРА ЛАЗАРА, квалитетна,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(270421)
ПОЧЕТАК Кудељарца, лепа
кућа, 120 квм, 2.3 ара,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270421)
ЦЕНТАР, повољно кућа за
бизнис, 500 квм, 10 ари, квалитетно, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(270421)
ОМОЉИЦА, новија усељива,
100 квм, грејање, 5.5 ари,
25.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270421)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” . (238), 064/668-89-15.
(270376)
ПРОДАЈЕМ кућу на укњиженом плацу од 445 квм, Стрелиште. 064/119-04-31.
(250434)

КАРАУЛА, нова кућа 86 квм,
укњижена, власник, 48.000
евра. 065/258-87-77.
(270437)
СТРЕЛИШТЕ, викендица 30
квм, 12 ари, хитно, 16.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(270451)
КУЋА, почетак Кудељарца,
150 квм, 5 ара, одлична,
75.000. (300), „Чурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(270453)
СТАРА МИСА, старија кукћа,
80 квм, 3,3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (270456)
ПРОДАЈЕМ на баваништанском путу 7 ари, вода, струја.
060/700-50-72, 063/163-9717. (269703)
КАЧАРЕВО, кућа усељива,
100 квм, 11 ари плаца, условна за живот у њој. 064/17286-12. (2703059
КУЋА, изузетно лепа, комфорна 4.5 ара, близу центра,
130 квм. 062/207-004.
(270321)
ШИРИ ЦЕНТАР, 120 квм, 3
ара, колски улаз, 70.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (270324)
УЖИ ЦЕНТАР, 300 квм, ЕТ,
нова, као у филму, 5 ари,
135.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (270324)
ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 стана,
хитно, Стрелиште, само
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ЗЛАТИБОР, апартман, нов,
одмах усељив, прелепа локација, Владимировац, 15 ари,
40 квм, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4793)
КУЋЕ, Горњи град, ПР, I, ПК,
ова, 8-93 ара, хитно; Стрелиште, ПР + спрат, хитно. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4793)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађевински плац, 17 х 24 м.
069/213-97-37. (270342)
НА ПРОДАЈУ два ланца земље, мали Надел. 064/44753-97. (270356)
ДВА грађевинска плаца по 5
ари, укњижена, ограђена.
Тел. 064/421-02-71. (270349)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КАЧАРЕВО, новија кућа, две
етаже, може замена за стан.
(188), „UnaDalli”, 064/87501-88. (270352)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/875-01-88. (270352)
МИСА, три етаже, ЕГ, 68.000;
Тесла, 160, ЕГ, 70.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(270385)
КУЋА, 90 квм, са помоћним
објектима, озакоњена, укњижена, плац са припадајућим
грађевинским земљиштем
57,61 ара. 060/484-58-07.
(270390)

КУЋА, Стрелиште, 53 квм +
помоћне просторије 27 квм,
легализовано, на 3 ара,
22.000 евра. 063/771-42-24.
(270391)
ВОЋЊАК, 18 ари, Кудељарски насип. Сређен и уређен,
1/1. 063/472-669. (270395)
НОВА МИСА, три етаже, 6 х
10, изворно, 56.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(270404)
ТЕСЛА, Стевана Шупљикца,
трособна, 4.8 ари, 39.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658. (270404)
ДОЊИ ГРАД, 60 квм, трособна на 2.5 ара, гаража,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)
ПРОДАЈЕМ викендицу сад
воћњаком на Јабучком путу,
за све информације позовите
062/395-953. (270407)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)

ЦЕНТАР, салонска, 5 ари,
120.000; кућа на 6.8 ари, за
рушење, 68.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4793)
КУЋА, Омољица, 70 квм, усељива, помоћни објекти, 6.5
ари плац. 064/961-00-70.
(270467)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (270475)
ГОРЊИ ГРАД, 80 квм, 3 ара,
гас, добар објекат, 52.000,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 3456-392.
(270498)
ОМОЉИЦА, плац са објектом – струја, вода, власник.
064/260-05-34. (270527)

ПРПОДАЈЕМ део куће, приземље 108 квм + гаража и
подрум, нова Миса, добра
локација, договор. 060/61500-13. (270502)
ПЛАЦ на Кудељарцу, Власинска 33, струја, вода, легализовано. Тел. 064/387-84-31.
(570514)
ЈАБУКА, продаје се један
хектар земље, повољно. Тел.
063/173-23-84. (270522)
ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (270524)
НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари , 37.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(270524)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старију кућу у центру. Пожељно у Улици Максима Горког. 064/668-97-86.
(270077)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (270382)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, 30 квм, нов, 12.500,
70 квм + двориште, 22.500.
063/377-835. (268423)
СТАН, први спрат, 98 квм,
укњижен, сређен + гаража +
велики подрум. 064/422-4263. (269681)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 квм. 065/353-07-57.
(270045)
ПРОДАЈЕМ дуплекс у новоградњи, 110 квм, II спрат, В.
П. Бојовића 17-а. 063/71262-84. (270303)
СТАН, 70 квм, у новоградњи,
у Моше Пијаде 54. 064/27604-08. (270270)
ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг,
гаража, 14 квм, гас, власник,
укњижен. 063/449-798.
(270272)
НОВ СТАН, 40 квм, на првом
спрату, у центру, ЕГ.
063/716-48-68. (270309)
СОДАРА, двоипособан, 7у5
квм, ЦГ, V без већих улагања,
42.000. 063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270324)
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан, 83 квм, ЦГ, V, лифт,
52.000. 063/836-23-83, „Трем
01” (679). (270324)
СТРЕЛИШТЕ, 40 квм, једноипособан, 21.000; 103 квм,
трособан, 42.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (270379)

ОГЛАСИ

ШИРИ центар, 39 квм, ТА,
улични део, усељив, укњижен, 14.000. 063/836-23-83,
„Трем 01” (679). (270324)
ТРОСОБАН, стара Миса, први спрат, укњижен, усељив
одмах, 78 + 12 квм, повољно.
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (270355)
ДВОСОБАН, ЦГ, Содара, I
спрат, усељив одмах. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270355)
ДВОСОБАН, ЦГ, 58 квм, 6
квм тераса, Котеж 2, ВП.
Агенција „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270355)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 квм, II, ЦГ гас.
(188), UnaDalli”, 064/255-8750. (270352)
НОВА МИСА, двоипособан,
88 квм, III, 28.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(270352)
ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, етажно грејање, лифт,
42.000. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50.(270352)
КОТЕЖ 1, леп двособан, 62
квм, III, ЦГ, 37.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-8750.(270352)
ДВОИПОСОБАН, ЦГ, две терасе, Содара, Котеж. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270355)
ТРОСОБАН, Миса, II, 74,
31.000; једноипособан, Маргита, I, тераса, 28.000, гаража. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ДВОИПОСОБАН, шири центар, приземље, староградња,
само 25.500, Маргита, ПР,
нов, 64 квм, укњижен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4793)
МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; Тесла, I, 36, сређен,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ГАРСОЊЕРЕ, Самачки, сређена, хитно, Тесла, I, прелепа, договор. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ЈЕДНОСОБНИ, Тип Станко, I,
16.500; Миса, I, 35, 19.500.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4793)
КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000; 57 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(270379)
ОМОЉИЦА, центар, једноипособан стан, плац код бање,
7.6 ари. 064/021-19-31. (и)
ЦЕНТАР, 2.0, ЕГ, 55, 30.000,
улично, 34, 15.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (4793)
МИСА, 2.0, I, 28, ЕГ, Тесла,
до улице, одлично, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(4793)
ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,
строги центар. 063/172-5019. (270394)
ПРОДАЈЕМ или мењам двоипособан стан у Банатском
Карловцу за стан у Панчеву.
Тел. 066/362-597. (270403)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм, IV,
сређен, ТА, 26.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270404)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
квм, ТА, III, 22.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270404)
СТРЕЛИШТЕ, три мање собе,
ЦГ, ВП, 44 квм, 23.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270404)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
ЦГ, 57 квм, леп распоред,
31.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (270404)
СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипособан, приземље, ЦГ, 44 квм,
23.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270404)
НОВА МИСА, одличан једноипособан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270404)
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ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни,
40 квм, реновиран, одличан,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)
ТЕСЛА, двособан, 61 квм,
VII, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(270404)
ЦЕНТАР, намештена одлична
гарсоњера, III, 20 квм,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, XII,
54 квм, добар распоред, тераса, 31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270404)
СТРОГИ центар, мањи двособан, 45 квм, VI, CG, сређен,
двострано оријентисан,
37.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (270419)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
квм, II, ЦГ, леп, усељив,
29.500, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (270419)
МИСА, двособан, 50 квм, I,
TA, 25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(270419)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
45 квм, ВП, ЦГ, леп, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (270419)
СТРОГИ центар, лукс трособан стан, 72 квм, III, ЦГ,
лифт, изузетан, 70.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (270419)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, ЦГ, одличан, 42.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (270419)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” . (238), 064/668-89-15.
(270376)
КОТЕЖ, 52 квм, мањи двособан, коректан, 31.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (270451)

СОДАРА, 55 квм, двособан,
хитно, 31.000, лифт, ЦГ. „Гоца”, 063/899-77-00. (270451)
ШИРИ центар, 32 квм, једноипособан, хитно, 19.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (270451)
МАРГИТА, једнособан, II, 32
квм, гас, ПВЦ, 25.000, договор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (270456)
063/800-44-30. (270456)
СОДАРА, двособан, III, 53
квм, ЦГ, 31.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (270456)
ПАНЧЕВО, Содара, Савска
10/11, без посредника, власник, екстра стан, без улагања, III спрат, ЦГ, лифт, 56
квм, одмах усељив. 063/637673. (270503)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 квм, ТА, усељив,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(270456)

СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, усељив, 30.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (270456)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, ЦГ, лифт, 31.000.
(300), „Чурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (270453)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, IV, ЦГ, одличан, 33.000.
(300), „Чурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (270453)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, II, ЦГ, тераса, ПВЦ,
29.000. (300), „Чурчић”, 362816, 063/803-10-52. (270453)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 28.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
НОВА МИСА, нов стан 47
квм, приземље са двориштем, 26.000. (300), „Чурчић”, 362-816, 063/803-1052. (270453)
НОВА МИСА, новији четворособан, 111 квм, у приземљу, са двориштем, 50.000.
(300), „Чурчић”, 063/803-1052. (270453)
ПРОДАЈЕМ дуплекс у центру
Панчева, 27.000 евра или мењам за стан у Ковину или
Смедереву. Тел. 060/674-1039. (270469)
ПРОДАЈЕМ дуплекс на Миси,
са етажним грејањем. Горан,
063/840-25-82. (270471)
КОТЕЖ 1, двособан стан, 57
квм + 7 квм, ЦГ, II, комплетно реновиран, власник.
063/164-61-70. (270484)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (270489)
ДВОСОБАН, 54 квм, Ж. Зрењанина 18, 40.000, договор.
Тел. 063/771-18-49. (270491)
ТРОСОБАН стан на Тесли,
ЦГ, IV спрат. 013/331-079.
(270497)
КОТЕЖ 2, 77 квм, V 42.000
евра, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270498)
ТЕСЛА, 79 квм, III, ЦГ, реновиран, 50.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270498)
ТЕСЛА, 43 квм, ЦГ, III, реновиран, 28.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270498)

ТЕСЛА, 53 квм, ТА, III, добро
стање, 33.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (270498)
СТРЕЛИШТЕ, 58 квм, ЦГ, V,
30.000, договор. (242), „Кварт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270498)
КОТЕЖ 1, 25 квм, ЦГ, реновиран, намештен, 20.000.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (270498)
ТЕСЛА, 58 квм, III, ЦГ,
37.000, договор. (242), „Кварт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270498)
ТЕСЛА, двоипособан, IV
спрат, ТА, 28.000; троипособан, IV спрат, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4793)
СТРОГИ центар, 53 квм, реновиран, четврти спрат, ЦГ,
36.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(270524)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
пети спрат, лифт, 32.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (270524)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
36.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (270524)
ЦЕНТАР Стрелишта, трособан, 78 квм, трећи спрат,
44.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (270524)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
први спрат, ЦГ, 29.000 договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (270524)
ТЕСЛА, двособан, 55 квм, III,
реновиран, власник, без посредника. 064/163-57-59.
(270520)
КОТЕЖ 2, двоипособан, III
спрат, 41.000; Содара, двоипособан, 75 квм, ЦГ, V спрат,
42.000. „Лајф”, 061/662-9148. (4793)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 60 квм, шири центар, лифт, лично. Милош, 065/812-15-12.
(270194)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-207. (270524)

КУПУЈЕМО стан од 50 квм,
ниже спратности, насеље
Стрелиште, Тесла, шири центар, до 25.000 евра. (926),
„Купола”. 065/328-66-94.
(270281)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” (238), 064/668-89-15,
тражи станове на добрим локацијама. Брза исплата.
(270376)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Содари, делимично намештен, трећи спрат. 063/217151. (270233)
ИЗДАЈЕМ 28 квм, самцу, непушачу. Центар. 060/752-2228. (270244)
ИЗДАЈЕМ озбиљној породици двособан полунамештен,
може празан стан, Спортски
центар, нова Миса. 064/36360-08. (270065)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Содари, 120 евра.
064/878-02-07. (270243)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (270252)
ДВОСОБАН СТАН, 50 квм,
Котеж 1, Војвођански булевар 2, 100 евра, намештен.
602-106. (1270268)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и купатила. 060/031-07-26.
(270292)
ЦЕНТАР, двособан, 55 квм,
ненамештен, грејање, телефон, клима, кабловска.
064/354-69-01. (270358)
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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
САМО 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
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

АКЦИЈE

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ
Цена: 90 динара
АНАЛИЗА
КРЕАТИНИНА
•
Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(детектовање скривеног крварења из дигестивног
тракта)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

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
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

Цена: 400 динара

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

•
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком хотелу. 061/63524-49. (270296)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљену нову гарсоњеру,
Ослобођења 72, I спрат, ЦГ
по потрошњи.. 064/320-8342. (270319)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту са ЦГ. 064/399-27-16.
(270432)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан у
стамбеној згради (ЦГ), на
Миси, близу „Давида”.
069331-82-41, 069/406-0044. (270428)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан са грејањем, Котеж, Вршачка. 063/547123. (270362)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан код Болнице.
Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (270340)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
064/271-64-52. (270367)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са централним
грејањем, на Тесли.
064/393-14-75. (270387)
ИЗНАЈЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, кабловска,
повољно. 065/691-88-23.
(270389)
ПОТРЕБНА гарсоњера или
мањи стан, Тесла или Котеж 1, хитно. 064/233-5671. (270396)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру центар, намештена, 120 евра,
депозит обавезан. 063/86210-74. (270413)
СТАН за издавање, једнособан, централно грејање, сасвим празан, Содара. Тел.
064/142-68-65. (270568)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Миси, 42 квм, са грејањем.
Горан, 063/840-25-82.
/270471)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
приземљу куће са посебним
улазом. Стрелиште. Тел. 362442. (270481)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2,
са грејањем, одмах усељив.
063/161-95-53. (270408)
СТАН, 35 квм, централно
грејање, Цара Душана 38,.
062/886-56-02, 065/886-5602. (270511)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
68 квм, опремљена, засебна,
у центру. 064/305-80-73.
(270535)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Маргита. 064/18720-13. (270459)

ИЗДАЈЕМО кућу у Маргити.
352-114. (270505)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси код цркве. Тел.
063/481-642. (270488)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ вишенаменски локал 21 квм, приземље, зграда, Карађорђева. 064/88675-23. (270473)
ПРОДАЈЕМ повољно разрађен локал 18 квм, 13.000
евра, центар „Динамо”, хитно. 013/315-707. (269711)
ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 2. 063/725-71-70.
(270429)

ИЗДАЈЕМ локал у два нивоа,
од 80 квм, погодан за канцеларије, играонице, школе, на
коришћење. Дајемо и канцеларијски намештај, 230 евра.
063/712-62-84. (270303)
ИЗДАЈЕМ локал у центру 68
квм + магацин 40 квм, Браће
Јовановић 55, 064/163-59-33
(СМС)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
на јабучком путу, 170 квм, 75
квм, вибер. 004176 4250302.
(268313)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113. Тел.
063/838-33-97.
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-5261. (269767)
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/333-5261. (270310)
ИЗДАЈЕМ локал продавницу,
преко пута Аутобуске станице, Ослобођења 2. 063/288975. (270304)

ЛОКАЛ нов, 18 квм, 14.000,
центар, 70 квм, 70.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(270451)
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм, у пролазу, Војводе Путника 29. 063/278-250.
(270326)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (270359)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 60
квм. Тел. 352-394, 061/17897-40. (ф)

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, код
Аутобуске станице. 352-105.
(270423)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословну зграду 12.650 квм, 10
ари плаца. 060/312-90-00.
(270433)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 10
квм. 064/888-42-51. (270313)
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, и више канцеларијских простора.
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (270326)
ИЗДАЈЕМ локал у центру 210
квм и 2 км од центра, 450
квм. 060/312-90-00. (270433)

ИЗДАЈЕМ пословни простор,
продајни салон, центар 150
квм. 063/389-972. (270476)
ИЗДАЈЕМ локал у Цара Лазара 3. 064/867-48-43.
(270479)

ПОСАО
ПОНУДА

„WEIFERT DISTRIBUCIJA PIĆA” потребни возачи Б и Ц
категорије и физички радници. 062/446-285 (270078)
ПОТРЕБНИ радник/ца,за рад
у трговини, звати после 17
сати. Контакт телефон
063/362-270 (СМС)
ДОМАЋЕМ дечјем бренду
потребне кројачице за шивење купаћих костима.Треба да
имају своју машину и искуство у раду са паспулом и
растегљивим материјалима.
Контакт: Марија, 064/11276-83 (СМС)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ – потребне раднице за рад у кухињи и
за роштиљем. 063/897-55-04.
(269216)
ПОТРЕБНО особље за продају, у пекари. CV слати на
mail: pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (269837)
ПОТРЕБНЕ раднице или радник за рад у маркетима
„Бомбончић”. За све информације звати на 064/138-0727. (4793)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (269876)
ПОТРЕБНА жена за чување
девојчице од четири године.
064/003-40-09. (270246)

ПОТРЕБНЕ раднице за печење меса на роштиљу „Идеал”,
063/855-65-56, 062/826-6502. (269948)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Идеал”, 063/85565-56, 062/826-65-02.
(269948)
RESTORANU „Royal” у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (269985)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. Тел. 013/316-505,
064/134-62-62. (270209)
ПОТРЕБНА конобарица за
пуно радно време. Caffe Picasso. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (270273)
ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици, трећа смена.
064/163-59-33 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, за унутрашњи транспорт, за стални радни однос.
062/850-00-82. (270283)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и дистрибуцију штампе. 069/867-72-07.
(270275)
ПОТРЕБАН помоћни радник
у кухињи, Ресторан „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/372-392. (270334)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. Обавезно да има АДР
и ТАХО картицу. 062/102-7700. (270330)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61.
(270368)
ПОТРЕБАН ауто-механичар
за рад у ауто-сервису. Тел.
061/265-94-45. (270510)

ПОТРЕБАН млађи помоћни
радник, на обуци ауто-лимарије и фарбарије. 066/90866-58. 270381)
ПОТРЕБНА радница кинеском ресторану „MenyQ”, од
17 до 22 сата. 013/352-783.
(27041)
CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад, са искуством
(слободни дан). 069/364-1004. (270511)
БИФЕУ „Звоно” Зелена пијаца, потребан радник/ца од 9
до 14 сати, исплата дневно.
064/144-80-16. (270490)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
возач. 063/820-87-61.
(270512)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата. 064/04755-55. (270519)
ПОТРЕБНИ радници за грађевинску лимарију, Висински
радови. Лимарија „Бобан”.
063/663-464. (270525)
ПОТРЕБАН радник за рад у
киоску у центру. 064/213-1049, 065/205-10-52. (270474)
ПОТРЕБНА радница за рад у
СТР „Сњежана”. 063/833-2988. (270518)

ПОТРЕБНА конобарица за
кафић на Стрелишту.
060/362-22-21, 060/362-2226. (270441)
ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. Тел.
064/646-66-10. (ф)
ПОТРЕБНА жена за чување
старије женске особе на Миси. 061/655-02-60.
ПОМОЋ и нега старим, болесним, на сат, или по договору. 063/165-41-00. (270513)
ПОТРЕБАН радник у пекари
са и без искуства. 064/12221-56. (270493)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОРЕМ и култивирам баште.
063/855-92-70. (269900)
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ПРОФЕСИОНАЛНО организовање пословних догађаја
(годишњица фирме, конференција за новинаре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
(269845)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (269845)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ, АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна
врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04 (270086)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
(270253)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (270276)
КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Никола. (270257)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(270254)
ЧАСОВИ хемије за основце и
средњошколце. 064/907-1228. (270291)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради нове инсталације, поправља старе,
поправке бојлера, ТА пећи и
остале ел. Уређаје. 060/52193-40. (270282)
ВОДОИНСТЛАТЕРСКИ радови, повољно. 060/689-82-23.
(270290)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(270280)
ПРИПРЕМАМ домаћу храну.
Све информације на тел.
064/302-99-86. (270285)
КОМПЈУТЕР сервис: поправка, инсталација нових компоненти, чишћење, брзо, повољно. 060/351-03-54.
(270289)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. Наташа. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
(270299)
РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме, таване,
наш превоз. 064/144-37-65.
(270294)
ЕНГЛЕСКИ, италијански, латински, часови – превођење.
063/730-69-06. (270316)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, селидбе, рушења, разбијање бетона, чишћења, одвоз шута и старог и
непотребног намештаја и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (270328)
ПЕДАНТНО спремам станове
и куће. 060/083-05-18.
(270424)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање веша. 061/41244-50. (270443)=
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13
(270408)
ЧИСТИМ шут, таване, подруме, купујем старо гвожђе.
061/631-51-46. (270446)
ПРЕВОЗ робе и ствари, селидбе, утовар/истовар, демонтажа/монтажа намештаја. Дејан, 061/626-14-50.
(270328)
ВРШИМ превоз шута, чистим
таване, подруме, рушим старе објекте, повољно. Златко,
06/196-54-56. (270344)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (270363)
РУСКИ језик, часови свим узрастима. 061/149-20-954.
(270380)

АДАПТАЦИЈА и реновирање
станова, кућа, све комплет.
062/179-67-25., (270412)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња нових цеви, машинска одгушења санитарија. 062/382-394. (270401)
ЧАСОВИ из математике
основцима. 064/489-21-23.
(270293)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/15720-03. (270339)
НЕГУЈЕМ стара и немоћна
лица, медицинска сестра.
065/207-10-49. (270417)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (270450)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 24 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (270454)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (270371
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње
и плакари по мери, поправке, преправке. 371-274,
064/176-88-52. (270322)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика и информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (270438)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49. (270426)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета индикаторе, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(270461)

НЕСТАО

2. децембра,
између
19 и 20 сати.
Одазива се на
име МАКС.
Није опасан.
Налазачу следи
награда 200 евра.
Молимо помозите!!!

(5/270492

Петак, 7. децембар 2018.

Јавити на број
060/037-15-85
Хвала пуно!

18

Петак, 7. децембар 2018.

ПОСАО

РАЗНО

ПОТРАЖЊА

МАСАЖА за опуштање вашег
тела, позовите о64/269-94-87,
Марија. (270496)
РАДИМО: рушења кућа, шупа, бетона, ископе, утовари,
обарање стабала, одношење
ствари и друго. 060/035-4740. (270504)

УСЛУГЕ
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (4793)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фасаде, ламинат, гипс.
061/283-66-41, 064/317-1005. (269928)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(269252)
ЗИДАЊЕ, бетонирање, поправка старих, нових кровова,
разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (269762)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање, кречење, керамика, ламинати.
Миле, 063/122-14-39. (269997)
ПВЦ столарија, ролетне, комарници, завесе, уградња, поправка. 065/886-85-95,
013/352-967. (269641)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (4793)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(4793)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(4793)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (4793)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.(4793)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији. Иван,
063/107-78-66. (4793)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо
са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. (270386)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (270386)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање, тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори.
302-820, 064/129-63-79.
(270486)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидним хармо-вратима,
уградња/поправка; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (270117)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63, 063/81174-89, Јовичин. (270087)

МУШКАРАЦ, 46, ситуиран,
искрен, упознао би девојку за
брак, само озбиљне. 064/24064-03. (270032)

ОГЛАСИ

ТРАЖИМ човека за брак, од
60 до 70 година. Тел.
061/641-77-04. (270182)
АКО сте усамљени, озбиљни,
за озбиљну везу и дијалог,
искреност, ту сам. 064/38227-27. (270158)

NUTRIKOND doo
Фабрика кондиторских производа
расписује

КОНКУРС
за радно место:

• техничар

у производњи чоколадних
производа – 2 извршиоца

Радно место је у Панчеву.
Потребно образовање: ССС - биотехнологија, прехрамбени
техничар, техничар заштите животне средине или пољопривредни техничар.
Радно искуство није неопходно.
Радне биографије послати на email: office@nutrikond.com
Додатне информације можете добити на телефон 064/64217-38 од 8 до 16 сати, или на сајту www.nutrikond.com

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 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1678 К.О.Старчево, ул. Партизанска
бб, за изградњу Економског објекта за складиштење
пољопривредних производа, Пр, Вагарска кућа,пР,
Колска вага, Пр, израђен од стране „ ART ROYAL” ,
Панчево, Трг слободе 1, за инвеститоре „ИД КОМЕРЦ” д. o.о, Дебељача
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 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 07. 12. 2018.
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.

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу
захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланковића 1ж, Нови
Београд, донео је Решење број XV-07-501-225/2018
којим је утврђено да за Појекaт радио-базна станица
за мобилну телефонију „BA1040-01 ПА_Панчево
Центар”, Улица Војводе Радомира Путника 8, на
кат.пар. бр. 4385 К.О. Панчево, 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.

marketing@pancevac-online.rs

ПЕНЗИОНЕР из Старчева, од
70 година, тражи ену приближних година ради брака,
удовицу. Тел. 061/210-74-81.
(270098)
МУШКРАЦ тражи жену-девојку за дружење. 066/51473-45. (270457)

АУТОМЕХАНИЧАР,
69/182/80, жели да упозна
слободну жену за заједнички живот, може и лакши инвалид, материјалисти искључени. 064/340-85-27.
(270337)

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 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.2708/1 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности
П+2+Ман., у Улици Сердар Јанка Вукотића бр.1 у
Панчеву, израђен од стране ДОО „Blockart” Панчево, Жарка Зрењанина бр.3, за инвеститоре Драганић
Василија и Мијовић Владана из Панчева
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 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 07. 12. 2018.
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.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko
pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 63. stav 2. i
člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS”, broj
36/09 i 88/10 i 14/16) objavljuje
OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada, operatera „BANAT METAL” d.o.o., Industrijsko naselje bb,
Debeljača.
Operater „BANAT METAL” d.o.o. Debeljača, registrovano kod APR sa matičnim brojem 20641789 i šifrom pretežne delatnosti 4677- Trgovina na veliko otpacima i ostacima, podneo je dana 28.11.2018. godine, zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada, čija realizacija se planira u ulici Industrijsko naselje bb, na kat.par.br. 3644/7 K.O. Debeljača.
Zahtev operatera za izmenu i dopunu integralne dozvole
za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na
dopunu indeksnih brojeva, tako da pored postojećih brojeva stoje i indeksni brojevi:
• 20 01 01- papir i karton
• 20 01 02- staklo
• 20 01 08- biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana
• 20 01 10- odeća
• 20 01 11- tekstil
• 20 01 25- jestiva ulja i masti
• 20 01 28- boja, mastila,lepkovi i smole drugačiji od onih
navedenih u 20 01 27
• 20 01 30- deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20
01 29
• 20 01 32- lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31
• 20 01 34- baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33
• 20 01 36- odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
• 20 01 38- drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37
• 20 01 39- plastika
• 20 01 40- metali
Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18. 12. 2018.
godine.
Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se
izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Ul. Maršala Tita
50, Kovačica, u uslužnom centru, svakog radnog dana u
periodu od 10 do14 sati.

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 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат. парцели бр.2512 и 2513 К.О.Панчево, Ул. Ослобођења бр. 92 и 94, за изградњу вишепородично
стамбено-пословног објекта По+П+3+Пс1+Пс2, израђен од стране „ART ROYAL”, Панчево, Трг слободе 1, за инвеститорa „ИЛНОР” д. о. о, Нови Београд,
Народних хероја бр.14
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 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 07. 12. 2018.
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.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПАНЧЕВА
Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Панчева (у даљем
тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 14. 12. 2018. до 28. 12. 2018. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до
15 сати. Све информације у вези са огласом могу се
добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај, путем писарнице
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.
2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије
могу утицати на планска решења.

Петак, 7. децембар 2018.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину

ОГЛАСИ
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4. децембра 2018. године преминула је, у 87. години, наша драга

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца
пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланковића
1ж, Нови Београд, донео је Решење број XV-07501-224/2018 којим је утврђено да за Појекaт радио-базна станица за мобилну телефонију
„BA1096_04 ПА Панчево/Горња Варош” Улица Војвођански булевар 34, 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.

МАРА ЛУКИЋ
Ожалошћени: супруг МИЛЕ, син МИРОСЛАВ, снаја ЈАСМИНА, унуке
ОЉА и АЊА са породицама
(84/270477)

2. децембра 2018. преминуо је наш вољени

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
ДУШАН
МЛАДЕНОВИЋ

1929–2018.

1926–2018.
Последњи поздрав
нашем теча Дукију.
Остаћеш увек у нашим срцима.

Република Србија
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
3Гж 477/18
25. 09. 2018. године
Панчево

У ИМЕ НАРОДА!
Виши суд у Панчеву у другостепеном грађанском
већу састављеном од судија Весне Вуковић председника већа, Славице Максић и Станке Симоновић,
чланова већа, у правној ствари тужиље Гордане Ковачевић из Старчева, ул. Пролетња бр. 38, коју заступа
пуномоћник Никола Урошевић адвокат из Београда,
ул. Тадеуша Кошћућка бр. 8, против тужене Драгане
Црномарковић Веселиновић из Банатског Новог Села, ул. 1.маја бр. 26, коју заступа пуномоћник Немања Лукић адвокат из Београда, ул. Нушићева бр. 7а,
ради накнаде штете, вредност спора 300.000,00 динара, одлучујући о жалби тужене изјављеној против
пресуде Основног суда у Панчеву 14 П.бр.132/18 од
04.06.2018. године, у нејавној седници већа одржаној
25.09.2018. године, донео је

ПРЕСУДУ
Пресуда Основног суда у Панчеву 14 П.бр.132/18
од 04.06.2018. године се:
ПОТВРЂУЈЕ у делу става првог изреке у којем је
обавезана тужена Драгана Црномарковић Веселиновић из Банатског Новог Села да тужиљи исплати
на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене
душевне болове због повреде части и угледа износ
од 40.000,00 динара, све са законском затезном каматом од дана пресуђења (04.06.2018. године) па до
коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема
преписа пресуде и под претњом принудног извршења, као и у целости у ставовима другом и четвртом
изреке и у тим деловима се жалба тужене као неоснована одбија.
ПРЕИНАЧАВА у преосталом делу става првог изреке, тако што се тужиља са вишком тужбеног захтева на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа
преко досуђеног износа овом пресудом од 40.000,00
динара а до досуђеног износа из првостепене пресуде од 100.000,00 динара заједно са законском затезном каматом на овај износ од дана пресуђења
(04.06.2018. године) па до коначне исплате ОДБИЈА као са НЕОСНОВАНИМ.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужиља да туженој накнади трошкове жалбеног поступка у износу од 12.000,00 динара, у року од 15 дана, под претњом принудног извршења.

У недељу, 2. децембра 2018. године преминуо је наш драги отац и деда

Твоји вољени,
породица ПЕТРИЦА:
ЂОРЂЕ, МИЛАН,
БОГДАНА, НЕБОЈША,
МИЛАНА и ЕЛЕНА

ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ
1926–2018.

Оставио је траг који се не брише, тугу која не пролази...
Твоји најмилији

Сахрана је обављена 5. децембра 2018. на
Старом православном гробљу.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Син РАДМИЛО и ћерка БИЉАНА
с породицама

(88/270500)

Тужна срца и с болом
обавештавамо родбину и
пријатеље да је 28. новембра 2018, у 91. години, преминула наша
драга

Испратили смо га до вечне куће у уторак,
4. децембра.

(95/270533)

1. децембра 2018. изненада нас је напустио наш
вољени супруг и отац

(45/270)

29. новембра 2018, у 82. години, преминуо је
наш

ДАРКО БИХЛЕР
1984–2018.

СТАНКО МАТИЈАШЕВИЋ
СРБИЈАНКА
ДЕНЧИЋ
ГАЛКА
1928–2018.
Ожалошћени:
супруг
ВЛАСТИМИР, ћерка ЈАГОДА, унука НАТАША,
унук САША са супругом
КРИСТИНОМ, праунука
МАЛИНА, МИЋА, КУЖА
и ДАНИЈЕЛА, као и остала родбина и пријатељи

Ожалошћена супруга ВАЊА, син НОВАК
и ћерка ДАРИЈА
(56/270383)

1937–2018.
Сахрана је обављена 1. децембра 2018, на гробљу
Котеж у Панчеву.
Почивај у миру.
Твоја породица

Трагичном смрћу остала сам без сина

(80/4793)

Последњи поздрав
комшији

ДАРКА БИХЛЕРА

(20/270279)

1984–2018.
Последњи поздрав
драгом брату

ЗОРАН
РОТАР
ЗОРАНУ
РОТАРУ

ЖИВИ
ЖИВАНОВУ

Неутешна мајка СНЕЖАНА
(57/270383)

Заувек ћеш остати у
нашим срцима!

од станара зграде
у Миливоја
Блазнавца 5

Твоји пријатељи
ЈОВАНКА и СОТИР
АНТОНОВ

(34/270329)

(91/270514)

Последњи поздрав
драгом брату

Последњи поздрав

1948–2018.
Идвор
Остаћеш у нашим срцима заувек.
Твоја сестра ЈЕЛИЦА,
зет ДРАГАН, сестрић
ГОРАН и снаја МАРИНА

3. децембра 2018. преминуо је у 58. години

(8/270259)

ДАРКУ
БИХЛЕРУ
МИОДРАГ МАЦЕДЕЉАН
1960–2018.
Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, родбина и пријатељи
(29/270314)

Ожалошћени брат ПЕЂА, снаја ЈЕЛЕНА и
деца АНЂЕЛА и АЦА
(55/270383)

ИКИ
МАТОВИЋ
Драгој комшиници, увек
добронамерној особи за
сваки предлог или савет.
Станари зграде у Краља
Милана Обреновића 14
(1/270230)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Са огромном тугом у срцу обавештавамо
родбину и пријатеље да је преминуо наш
вољени отац, свекар и деда

Напустио нас је веома брзо Дунавски Вук

Са тугом и болом, а са Надом у Васкрсење и
живот Вечни, обавештавамо пријатеље и познанике да се наш драги супруг, родитељ и
деда, слуга Божији Милутин Бикар, упокојио у Господу на празник Ваведења Пресвете Богородице, 4. месеца децембра/ 21. месеца новембра 2018. године Господње у својој 81. години живота
Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, ћерка МАРИЈА, син ПЕТАР свештеник, снаја СЛАВИЦА, унуци: ЈУСТИНА, АМФИЛОХИЈА и АТАНАСИЈЕ, заједно са осталом многобројном
родбином

ВУКАДИН ЈОВАНОВИЋ
из Банатског Брестовца
1935–2018.

РАЈКО МАЛЕК

Драги тата, поносни смо што си био баш
такав какав јеси. Хвала ти за сву љубав и
подршку у животу. Неизмерно те воле и
поштују и никада те неће заборавити
твоји синови МИЛЕ и РАДЕ с породицама

2. V 1940 – 30. XI 2018.

Последњи поздрав.

(2/270237)

(87/270495)

Син ГОРДАН, супруга САРА, унук АЉОША, праунук ВИКТОР
и снаје КАРОЛИНА и МИЛЕНА

Опростимо се од великог

(53/270374)

Напустио ме је мој једини брат

Драгом зету и течи

ВУКАДИН
ЈОВАНОВИЋ

МИЛУТИНА БИКАРА
Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све тренутке проведене заједно.
Породица ВИТАС
(64/27041)

РАЈКО
Плачем и знам да
ћемо се једном, горе
на небу, поново наћи,
загрлити и пољубити.

Последњи поздрав

РАЈКУ МАЛЕКУ

ВУКАДИН
ЈОВАНОВИЋ

1935–2018.

1935–2018.

Драги ујко, неке од
најлепших успомена из
детињства дугујем теби.
Заувек ћеш имати посебно место у мом срцу.
СЛАЂА с породицом

Драги брате, вољени
не умиру, живе у нама
заувек.
АЛТАНА и
ДРАГОЉУБ ЈОВИЋ

(3/270238)

(4/270238)

Последњи поздрав
последњи поздрав од СВЕТЕ, НАДЕ, МИРЕ,
ЈАСМИНЕ и ЈЕЛЕНЕ

Последњи поздрав
нашем драгом

(76/270455)

Ожалошћена сестра
ГОРДАНА, зет
МАРТИН и њихова
деца АНА и ИВАН
с породицом

МИЛУТИНУ БИКАРУ

РАЈКУ
МАЛЕКУ

Драгом пријатељу

МИЛУТИНУ
БИКАРУ

ЂУРА и МИКА
(70/270431)

1951–2018.

Вољени не умиру мој
мацане

(89/21705069

МИЛУТИНУ
БИКАРУ

МИРОСЛАВУ
КИЏИНУ

(17/270274)

САВА ЛАЗИЋ, МИЛАН ЛЕПЕДАТ, ЦОБИШКА,
БРАЦА, БРАНКО ЈОЦИЋ, ЗОРАН Т. ПОПОВИЋ,
ЗЕКА, БОРКО, БАЈА, МИРКО КОРАЋ, ГАВРА
ПОШТАР, ПЕШИЋ и МИКША

Последњи поздрав нашем школском другу
и пријатељу

Драгом и једином ујки

последње збогом од
МИЛИЦЕ, УРОША,
ТЕОДОРЕ и АНЕ
Срешћемо се у вечности.
Твоја сестра
СНЕЖАНА, зет ЗОРАН
са децом МИЛИЦОМ,
УРОШЕМ и
ТЕОДОРОМ

ВУКАДИНУ
ЈОВАНОВИЋУ

ДРАГИЦА и НЕНАД
СТОЈАДИНОВИЋ

Био си нам више
него наш ујка.
Хвала ти за све.
Волимо те
неизмерно.

од ЖАРКА
с породицом

(13/270264)

(35/270331)

28. новембра 2018. године напустио нас је

АНА и ИВАН

(46/270357)

(18/270274)5

Последњи поздрав вечном и старом пријатељу

Последњи поздрав нашем
искреном пријатељу

МИРОСЛАВ КИЏИН

(19/270277)

1951–2018.
Последњи поздрав од
СЛОБОДАНА ПЕТРОВИЋА с породицом

Последњи поздрав

РАЈКУ МАЛЕКУ
од фамилије ГЛУШАЦ

Син ДЕЈАН, снаја СНЕЖАНА и унуци НЕМАЊА
и ЈЕЛЕНА КИЏИН

(90/1270508)

(12/270264)

Поштованом пријатељу

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од породице ПРВУЛОВ

(63/270404)

(79/270468)

понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

МИРОСЛАВУ
КИЏИНУ

Драгом нашем куму и пријатељу

РАЈКУ
од станара стамбене
заједнице зграде
у Стевана
Шупљикца 91

ЗОРАНУ РОТАРУ

ЗОРАНУ

последњи поздрав.
Удружење занатлија и осталих предузетника Панчево

(78/270464)

(24/ф)

последњи поздрав од породице ЂОРДАН
(81/270470)

Петак, 7. децембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

СЕЋАЊЕ

Прошле су четири године откако је заувек отишао наш драги

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

1927–2013.

13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

29. новембра 2018, у 85. години, упокојила се наша мајка

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

ЗЛАТАНА МИТРОВИЋ
рођ. Ђурашковић
Сахрана је обављена 1. децембра на Старом православном гробљу
у Панчеву.

Успомене живе у нама.
ОГЊЕН и ЈУЦА

(86/270483)

(58/270384)

У суботу, 8. децембра 2018, у 11.30, даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом

11. децембра 2018. навршавају се четири године
откада није са нама

ПЕТРУ ДЕСПИНИЋУ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА

Ожалошћени: кћерка РАНКА и син РАНКО с породицама
(23/270288)

30. новембра 2018. преминула је наша драга

Време пролази, а туга у срцу заувек остаје.
Син ЖЕЉКО и ћерка ОЛИВЕРА са породицама

ЈАНА КНЕЖЕВИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Сестра ЉИЉАНА са породицом
(40/270345)

(69/270422)

рођ. Тошић
1943–2018.

7. децембра 2018. навршава се тужних шест месеци
од смрти нашег вољеног таје, дексија, деда-прадеде
и таста

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима, мислима и сећању.
С љубављу и поштовањем твоји: ћерка ГОРДАНА, зет АЛЕКСАНДАР, унук
МИЛОШ, снаја ЈЕЛЕНА и праунука АНГЕЛИНА

ЋУКОВИЋ

(37/270333)

Саучешће у болу поводом смрти мајке

3
Последњи поздрав

РАДОВАН

ЗОРАН

1998–2018.

2014–2018.

Тугу и бол време не лечи.
Несретна супруга и црна мајка ВОИСЛАВА

баба ЈАНИ

ЈАНЕ КНЕЖЕВИЋ

Гоцине колегинице и колеге из ЈП „Урбанизам”.
(66/270415)

Породици Пешић најискреније саучешће.
СТАНКО, КАТИЦА
и ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

(36/270332)

МИЛОВАН МАРИНКОВИЋ
Твоја бол је престала, сада си спокојан међу анђелима, али наша бол за тобом заувек ће трајати. Бескрајно нам недостајеш.
Твоје неутешне ћерке ЈАСМИНА и СНЕЖАНА
с породицама
(94/270531)

5. XII 2014 – 5. XII 2018.

(49/270364)

2. децембра 2018. напустио нас је наш вољени
брат

ЗОРАН ЋУКОВИЋ
Празнина је велика, а туга још већа.
Твоја ВЕСНА

ДРАГИЦА ПОПОВИЋ
1939–2018.

(75/270452)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 8. децембра 2018, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу, давати једногодишњи помен

Дала си нам велике и лепе ствари које су трајне
и не троше се, оне су и даље ту, а нешто нам ипак
недостаје.
МИША и ТОНКА, ВЛАДА и ВЕСНА, унуци ТАМАРА, ЉУБИЦА, УРОШ и АНДРЕЈ
(72/270441)

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2018.

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ ЖИВАНОВИЋ

Сестре ЗОРА и ВЕРА

1942–2017.
Породица ЖИВАНОВИЋ

(42/270348)

(92/270522)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Девет и девет и по година туге и патње

СТЕВИЋ

ГОРДАНА
ПОПОВИЋ

од породице ТОДОРОВ

Три дуге године бола
и празнине. Мало је
рећи да недостајеш.
Супруг ТОМИСЛАВ,
синови ПРЕДРАГ
и МЛАДЕН и мајка
ЂУРЂЕВКА

(54/270377)

(59/270388)

БОЖИ МАРКОВУ

МИЛЕНКО
УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2018.

САЊА

МОМИР

1976–2009.

1940–2009.
Ваше ВЕСНА и МИЦА
(85/270482)

Еј мој капетане, прође и друга година!

МИЦО
Твоје име у нашим
срцима ће вечно да
пише.

ИГОР са породицом

Мама, тата и бата

(68/270240)

(38/270336)
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13. децембра навршава се четрдесет дана неизмерног бола и туге

11. децембра 2018. навршиће се година
откако није са нама наша драга и заувек
вољена

Сећање на наше вољене

МИЛИЋЕВ

ДРАГАН СТОКИЋ ГАЛЕ

МАРИЈАНА ВУЈОВИЋ
Време пролази, туга, бол и сузе остају. Заувек
ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји неутешни: мајка БОЖАНА, супруга
ДАЦА и синови НИКОЛА, БОГДАН и ПЕТАР

ЖИКА

8. децембра одржаћемо помен на Новом
гробљу, у 11.30.

ЈОВА

12. XII 2011 – 12. XII 2018.

Супруг МАРКО, ћерке МИЛИЦА и МИЛЕНА, родитељи РАТКО и ИВАНКА, сестре
ДАНИЈЕЛА и ВАСИЛИЈА

26. VI 2012 – 26. XII 2018.

(73/270447)

(67/270418)

Сваког дана сте у нашим мислима и срцима.
Помен нашем најдражем брату, ујаку и шураку

7. децембра 2018, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној
мами, баки, прабаки и сестри

С љубављу и поносом породица
(77/270463)

15. децембра 2018. навршава се година од
преране смрти наше јединице

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

12. децембра 2018. године навршавају се
три тужне године откада нас је напустио
наш вољени

ЕЛЕНИ МЛАДЕНОВСКИ
Сваки дан за собом оставља све већи бол.
Много нам недостајеш.

1951–2018.

Сестра ДРАГАНА с породицом

Твоји вољени: син ДРАГАН с породицом, ћерка
БИЉАНА с породицом и сестра ДОНКА с породицом

(74/270447)

(31/270318)

9. децембра 2018. навршава се осамнаест
година откако није с
нама наш драги

2000–2018.

ЉИЉАНЕ
МИЛИЋ
15. XII 2017 – 15. XII 2018.
Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.
Нека у тишини вечног
мира одмара твоја душа.
Твоја мама ОЛГА
и тата САВА

АЛЕКСАНДАР
БУНЂА

1934–2015.
Много нам недостајеш.
Стално си у нашим мислима.
Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(44/270351)

Године не могу избрисати успомене на тебе.

САЛЕ

Тета ВОЈКИЦА
и сестра МАРИНЕЛА
с породицом

Твоји: ЈОЦА, КАЋА
и ВЛАДА

(50/270364)

(51/270369)

Прошла је тужна година без наше вољене ујне и снаје

8. децембра 2018, у 12 сати, на војловачком гробљу
одржаће се годишњи помен нашем драгом супругу,
оцу и деди

СТАНИСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЋ

(26/270300)

8. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо
једногодишњи помен нашем драгом и вољеном

ПРЕДРАГУ ПОПОВИЋУ
Прође година откако је изненада твоје срце престало
да куца.
Оставио си тугу и бол твојим најмилијима: супрузи
СТОЈАНКИ, сину МИЛАНУ и ћерки САЊИ с породицом
Никада те нећемо заборавити
(27/270302)

Сећање на милу

Годишњи помен

РАДМИЛУ МИЛОСАВЉЕВИЋ
2016–2018.
Захвална сестра ДРАГИЦА БАСАРИЋ са синовима и
породицама
(61/270399)

6. децембра навршава се десет година
откако је преминуо
наш драги

Прошле су две године
откако нас је напустила
наша

РАДОЈКА
ВУЛЕВИЋ
ПАВЛЕ
КАЛМАР
Његова породица
(14/270266)

Љубав, туга и незаборав
неће престати.
Супруг ЉУБИША и
синови БОЈАН и ДЕЈАН
с породицама
(22/270286)

ЉИЉАНЕ
МИЛИЋ
БРАНИСЛАВА, БАТА
и СНЕЖА

ДРАГОМИРУ АРСИЋУ
17. VIII 1957 – 14. XII 2017.

МАРКО МИШКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја супруга ЗАГОРКА, син ИВАН и ћерке
ИВАНА и ДАНИЈЕЛА

(82/270432)

(65/

Мојој вољеној снаји
годишњи помен

Шестомесечни помен

ДРАГУТИН
ЈОВИЋ
ЉИЉАНИ
МИЛИЋ

Прошле су две године откада ниси с нама. Заувек ћеш бити
у нашим срцима.

Свекрва ЂУРЂА

Сестра СТАНКА
с породицом

(83/270472)

(71/270436)

1929–2017–2018.
Много недостајеш.
Син ЖЕЉКО с породицом
(10/270261)

СЕЋАЊЕ
Навршава се девет
година од смрти

ДРАГАН
ЈОВИЋ
Недостајеш све више!
Супруга ДАДА,
ћерка ЈЕЛЕНА, унук
ФИЛИП и зет ИВАН
(30/270317)

ДРАГОЉУБА
НИНКОВИЋА
6. XII 2009 – 6. XII 2018.
Твоји најмилији
(9/270260)

Годишњи помен
драгој

РАДМИЛИ
КЛЕКНЕР
рођ. Михајловић
Тужни син ЗОЛИ,
унук МОЋИ и сестра
КАЈА са фамилијом
(5/270247)

Петак, 7. децембар 2018.

У суботу. 8. децембра, у 11 сати, даваћемо
годишњи помен нашем драгом
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У суботу, 8. децембра 2018, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

СТОЈАНКИ СТОЈКОВИЋ

ОБРАДУ ЛУКИЋУ
Неутешни: супруг, мајка, ћерка, син, унук и унука и остала родбина и
пријатељи
(93/270530)

Дуга, тешка, болна година без тебе била
је.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја породица

12. децембра 2018.
године навршава се
десет година откако
је преминуо наш

У суботу, 8. децембра 2018. на Старом православном гробљу биће одржан помен

(25/270298)

МАРКО ВУЈОВИЋ
Анице љубави моја,
прође годину дана како си ме напустила са
заједничког пута, а била си ми живот и водич на
том путу.
Почивај у миру сунце моје

1955–2007–2018.

Време пролази, туга и бол не престају.

МИЛИВОЈУ ИЛИЋУ
МИРКО
ВАСИЋ

АНИЦА ЖИВКОВИЋ
У суботу, 15. децембра 2018, у 11 сати, даћемо
годишњи помен, упалити свеће и положити цвеће
на њеном гробу.
Твој МИКИЦА
(16/270271)

С љубављу и поштовањем чувају успомену на тебе: супруга
ДРАГИЦА и син ДРАГАН с породицом

8. XII 2015 – 8. XII 2018.
Време пролази а сећање на Миливоја и даље
остаје.
Породица ИЛИЋ

Твоји најмилији: породица ВУЈОВИЋ

(62/270400)

(11/270263)

Нашем драгом

6. децембра 2018. навршава се четрдесет дана од
смрти нашег драгог и вољеног

(52/270373)

У петак, 7. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, дајем четрдесетодневни помен свом оцу и хероју

РАДИВОЈУ БЛЕЧИЋУ
8. XII 2013 – 8. XII 2018.
Вечан ти помен.

Најмилији
(21/270284)

Заувек си у нашим срцима и мислима.

ПОМЕН

Твоја супруга ВЕСНА, мајка ДАНИЦА и ћерка
БОЈАНА с породицом

ГАВРИЛО
НЕШКОВИЋ

НИКОЛА БОГДАНОВ
Оставио ме је добар отац, широке душе и великог срца. Не може се речима описати мој бол и туга. Никада
нећу заборавити тај дана када је његово срце престало
да куца. Чак ни његова животна енергија, снага и воља
нису биле довољне у његовој борби.
Твој вољени син СЛОБОДАН
(28/270307)

Сећање на

(6/270251)

из Омољице
9. XII 2014 – 9. XII 2018.
Тата, с поносом, љубављу и тугом чувам
успомену на твоју
искреност, поштење
и несебичност.

ПАВЛОВИЋ
Твоја ћерка ВЕРА

ВЛАДИМИРА НАСТАСОВИЋА

Сећање на наше драге родитеље

ВЛАЈНИЋ
ДРАГАН
ПУХАЛАЦ

НЕНАД
МИЋИЋ

5. XII 2012 – 2018.

19. I 2013 – 2018.

Време пролази а туга остаје.
Неутешна мајка ЗОРА

(15/270267)

МИЛАНА
8. XII 2017

ЂУРУ
22. VI 2017.
НАДА, МИЛАН, МИРА и МИЛИЦА
(41/270346)

7. децембра навршава се година откако
није с нама наш драги

(39/270337)

СЕЋАЊЕ

8. децембра 2018. године навршиће се две
године откако није с
нама наш драги отац
и деда

Десет година није са нама

ЕРНА

КОНСТАНТИН

1931–2015.

1929–1998.

У срцу ћемо вас носити и од заборава чувати.
Ћерка НАДА, зет ЈОВИЦА, унуке ВЕСНА и ЈЕЛЕНА с породицама
(47/270360)

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ

Сећање на наше драге родитеље

7. XII 2005 – 7. XII 2018.

ВЛАЈНИЋ

Туга, сећање и успомене. Недостајеш нам.
Твоја мама и брат
(7/270255)

ДЕСИМИР
САВИЋ
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.
Твоји најмилији
(32/270323)

РЕЉА
ГВОЗДЕНАЦ
12. XII 2008 – 12. XII 2018.
Остају нам заувек лепа
сећања и успомене на
тебе.
Воле те твоје: ЈЕЛЕНА,
ВЕРА и КАТАРИНА
(33/270325)

ДРАГУТИН
ЈОВИЋ ГУТЕ

12. децембра 2018. годне, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

1954–2016.
Увек ће те волети и
чувати од заборава
твоје ћерке БИЉАНА
и ЉИЉАНА и унуке
ВЛАДАНА и ЈАЊА
(43/270350)

ДРАГОСЛАВУ СТОЈАДИНОВИЋУ

ЕРНА

КОНСТАНТИН

1931–2015.

1929–1998.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

1950–2018.
Деко недостајеш.

Твоји најмилији
(60/270314)

Ћерка ЈУЛКИЦА с породицом
(48/270361)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ – СИНА И ЋЕРКУ
24. новембра: Стефана и Анђелу – Ивана Игња

ДОБИЛИ ЋЕРКУ
27. октобра: Ивану – Драгана Блажић и Давид Недељков; 5. новембра: Марију – Марина Лазић и Живица Недић; 8. новембра: Николију – Милица Миладиновић и Иван
Павлов; 13. новембра: Дарију – Наташа Костић и Стеван Радивој; 14. новембра:
Мартину – Мануела Раду и Флорјан Бањаш, Марију – Сања и Александар Богић, Ану
– Бојана Чехорски и Златко Чрјепок, Калину – Јована Урс и Страхиња Кнежевић; 16.
новембра: Зое – Тања и Петер Ђерфи, Наташу – Јелена и Никола Браковић, Наталију
– Тамара Војиновић и Стефан Костић, Марију – Маја и Стојан Бањац; 21. новембра:
Михајла – Соња и Југослав Костић; 22. новембра: Кристину – Јелена и Шандор Немет, Неду – Милана и Игор Јованов, Мињу – Марина и Милош Грбић, Ленку – Јована
и Бранко Ћирић, Ленку – Јована и Драган Максимовић, Софију – Ивана и Владимир
Грујић; 23. новембра: Катарину – Зорана и Горан Шкрбић, Милу – Спасенка и Иван
Танасијевић, Емили – Марина и Бојан Марчетић, Јану – Сандра Андрић и Петар Чубрић; 24. новембра: Алекс – Јасмина и Кристијан Хрћан.

ДОБИЛИ СИНА
7. новембра: Леонарда – Верица Ника и Жива Шајин; 15. новембра: Вању – Марина
и Младен Јовановић; 17. новембра: Дамира – Љиљана Думитру, Сергеја – Невена и
Сава Мутавџић; 19. новембра: Михајла – Јелена и Зоран Штулић, Лазара – Зорица
Шкордић и Златко Миленковић, Роберта – Сандра Ника и Драган Тајкуна; 20. новембра: Душана – Снежана и Бојан Петровић, Дарка – Јована и Марко Милојевић; 22. новембра: Марка – Миљана и Горан Цветковић; 24. новембра: Николу – Љиљана и Јован Мравић, Жарка – Јелена Трнавац Пријовић и Александар Пријовић; 25. новембра:
Јакова – Бојана и Александар Крстић, Стефана – Марина и Миодраг Божовић.

ВЕНЧАНИ
24. новембра: Горица Филиповић Мутавски и Станко Јованов, Ана Марија Ерлемарк
и Милета Мијатовић; 25. новембра: Олга Кешељ и Срђан Миловановић, Ружица Холок и Лаза Новаков.

УМРЛИ
15. новембра: Живојин Николић (1944), Радмила Јовановић (1955); 16. новембра:
Даница Ристић (1953), Миливоје Лисица (1939), Верка Антонијев (1954), Ана Цицка
(1940), Маргит Петруц (1929), Војислав Џелетовић (1932), Каталин Дудаш (1937); 17.
новембра: Андраш Боршош (1945), Павле Јаневски (1952), Стеван Ардељан (1952),
Златомир Мићић (1945), Славица Пандуровић (1949); 18. новембра: Владе Стојанов
(1942), Станка Милановић (1938), Милица Лукић (1946), Ваља Комљеновић (1957),
Стеван Малајмаре (1935); 19. новембра: Илија Шуњка 1940); 20. новембра: Авни Хоти (1926), Драган Ђорђевић (1955), Миодраг Ђурашиновић (1956); 21. новембра:
Жива Станков (1964), Милојка Папић (1940), Илија Вујић (1948), Мара Башнар (1947),
Васа Ардељан (1932); 22. новембра: Владимир Матић (1948), Миланка Радић (1949),
Ана Балта (1929), Часлав Јовић (1939).

ЕНИГМАТСКИ
2

3

4

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
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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КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

7

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Идеја о седењу на две столице у
појединим тренуцима чиниће
вам се врло интересантном, али
пут за решавање проблема у вези ипак је искреност. Колико год
да вам је ситуација на послу нестабилна, скупите снагу да ствари решавате дипломатијом.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Многи Бикови ће решити свој
емотивни живот и донети одлуку:
раскид или брак. Ако вам се укаже прилика да отпутујете у иностранство, искористите је. Могуће
је да размишљате и о сопственом
бизнису. Новчани приливи ће се
повећати. Од вас све зависи.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пазите се својих исхитрених одлука и непровереног суда о другим
људима. Олако прелазите преко
добрих понуда и сувише се руководите личним проценама, не уважавајући ничије мишљење. Водите рачуна у шта улажете. Контакти
са странцима су веома добри.

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Учестале свађе с партнером пореметиће вам многе послове. Не
будите брзоплети у доношењу одлука и не вређајте се ако неки
планови или послови буду одложени. Можете очекивати мањи
проблем и с неким од старијих
чланова породице.

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пред вама је период потпуног и
брзог раста. Имаћете више среће
него памети. Не одбијате сарадњу чак ни када вам то не доноси
очекивани приход. Ако сте усамљени, а не желите да излазите
или немате времена за то, ту је
интернет.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. онај који описује живот, животописац, 2.

Девица

лични документ издат од званичног органа (мн.), 3. израђен плетењем, ис-

(23. 8 – 22. 9)

осушен феном.

5

АНАГРАМ С ИЗМЕНОМ

6

ВРЛО ОЗБИЉНО (Л = Н)

7

EВO, УШЛA ДO ГРЛA!
БИВШИ
ТРКАЧ НА 800
МЕТАРА

Регион на
Блиском
истоку

Историјско
место код
Ћуприје

21. слово
азбуке

Узвик
Око,
нестрпприближно
љења (ама)

Издавачко
предузеће
(скр.)

Октопод,
хоботница
Штала
11. и 3.
слово азбуке
Збиља

Унутрашњост неке
зграде
УСПЕШНИ
Птица
АТЛЕТИЧАР
грабљивица
И ТРЕНЕР

Силовит
напад

Део
железничке
пруге

Немачки Степениште
(далм.)
филозоф
(Фридрих) Спортски
чамац

Коњ (песн.)

Лука у
Израелу
Први вокал
Лице,
изглед
(стр.)

(1) СМАК СВЕТА

Када мало место
ДOM СПОРТОВА гради,
поводљивост тo je,
рећи ће злуради.

Навалиле муштерије,
вредност робе умањена,
НОВЦИ НЕК се само троше,
повољан је попис цена.

Име
Карењине
Аутономна
покрајина (скр)

Одштампавати

Стара мера
за тежину

АНАГРАМИ У СТИХУ

(3) ПРЕГЛЕД ЦЕНА

СПОРТИСТА
СА СЛИКЕ

Продавница
у кругу
касарне

(19. 2 – 20. 3)
Чувајте се преваре од стране људи које не познајете довољно и
не наседајте на приче о лакој заради. Оне Рибе које раде, могу
очекивати изузетно повољан период. Уз мало такта оне могу постићи велики успех. Веза вам
помало улази у монотонију.

(2) СНОБИЗАМ
Ауто-ознака
Прокупља
„Крем
друштва“

Град у
Пољској код
Кракова

Јединка, Усмеравати
на другу
један човек
страну

Рибе

Беше некад куга,
свет ПОКАСАПИЛА,
због пошасти страшне
oпшта пропаст била.

Јапанска
политичарка
(Корасон)

Текстуална
поштанска
пошиљка
Ономатопеја
лавежа

Још пола
(скр.)

Како год да се осећате, будите
дипломата и не супротстављајте
се превише, јер ћете извући дебљи крај. Не поверавајте се људима с којима радите, јер ће то
бити погрешно протумачено. Ваше расположење ићи ће од еуфорије до депресије.

Најважније је да верујете у себе и
своје могућности. Притисци које
сте трпели ових дана престају и
отварају се нове могућности да
решите своје пословне проблеме.
Новац вам стиже. Чини вам се
понекад да партнер не мисли на
вас колико ви мислите на њега.

Саставни
везник
Епски
песници,
епичари

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: биограф, исправе, оплетен, грешити, рат
и мир, аветиња, фениран. Анаграм с изменом: Однео враг шалу.
Анаграми у стиху: (1) апокалипса, (2) помодарство, (3) ценовник.
Скандинавка: писмо, и по, ав, атапод, Лас, пк, јв, ентеријер, скалинада, Саша Стојиловић, отискивати, Ана, кантина, Ака, ат, ока, фаца,
епици.

4

Имаћете веће издатке, али и неочекивани добитак. Не постоји ниједан разлог за вашу нервозу – послови ће ићи и боље од планираног. Немојте имати мала очекивања и мале жеље, само велике. Избегавајте свађе с партнером. Слободни Јарчеви могу ући у нову везу.

Лав

2

плетен, 4. чинити омашке, 5. роман Лава Толстоја, 6. утвара, страшило, 7.

Будите опрезни у саобраћају, посебно као пешак. Бићете ужурбани, али и организовани, па успевате све да приведете крају на
време. Могући су и договори за
нови посао. Љубомора вам није
својствена, али партнер ће вам
задавати главобољу.

Рак

Слогови: А, БИ, ВЕ, ВЕ, ГРАФ, ГРЕ, И, И, МИР, НИ, ЊА, О, О, ПЛЕ, РАН,

3

Ово је прави тренутак да мало
пређете своје границе и решите
све недоумице и проблеме онако
како ви најбоље знате – директно. Сигурни сте у себе и своје
могућности, а помоћ вам стиже у
правом тренутку. Љубав, шта то
беше?

Близанци

1

РАТ, СПРА, ТЕН, ТИ, ТИ, ФЕ, ШИ.

Све што будете планирали, а има
везе са иностранством, биће повољно. Проширићете круг пословних сарадника. Могућ је и
изненадни пут. Љубавно поље
ће бити турбулентно. Мање несугласице с партнером могу прерасти у озбиљну свађу.
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НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАКЕДОНАЦА ЈЕДИНО ТЕЛО ТОГ РАНГА У НАШЕМ ГРАДУ

„СОЛНЦЕ” НАЈЈАЧЕ СИЈА У ПАНЧЕВУ
Национални савет македонске
националне заједнице је једина институција тог ранга чије
се седиште налази у Панчеву.
То само по себи говори у
прилог чињеници да је овај народ најзаступљенији у нашем
граду када је реч о целој земљи.
У светлу недавно окончаних
избора за ово државно тело,
као и годишњице његовог формирања, екипа „Панчевца” посетила је просторије Националног савета.
Према последњим подацима,
у Панчеву живи око шест хиљада Македонаца, што га чини местом с највећим бројем
припадника тог народа у Србији. То је и био сасвим довољан разлог да овде буде смештен национални савет те мањинске заједнице, основан 11.
децембра 2004. године.
Отада је адреса тог државног тела мењана три пута, а
већ четири године оно се налази у Улици генерала Петра
Арачића 2-ц, где га је недавно
посетила екипа нашег листа.
„Панчевац” светао пример
Разлога за то је више, а поред
тога што је ових дана годишњица Националног савета македонске националне заједнице, у недељу, 2. децембра, конституисана је нова скупштина
од двадесет три члана, који су
поново за председника једногласно изабрали Борчета Величковског, по занимању дипломираног менаџера у медијима, који је на том месту од
2010. године.
– Најједноставнија дефиниција националних савета је да
су они државна представничка тела с правом на самоуправу и овлашћења у областима
као што су култура, образовање, информисање и употреба
службеног језика. Морам да
истакнем да смо најдисперзивнија заједница, а нема нас само у четири места од 178 општина и градова, али је први
сазив нашег тела формиран
највише захваљујући једној анализи педесетак интелектуалаца, када је установљено да је
од 1991. до 2002. број званично изјашњених наших сународника од 45.000 опао скоро

Мноштво активности у разним областима
за половину. Тада нам се упалио аларм, па смо најпре крену ли у осни вање удру жења.
Убрзо је формиран и национални савет поменуте 2004. године у Центру „Сава”, када је
за председника изабран Јован
Радевски из Јабуке. На нормалан рад чекало се годину и по
дана, а мандат тог сазива трајао је до 2010. због пролонгирања усвајања новог закона.
Прва канцеларија је била практично у мојој кући, да бисмо
се потом нашли и у згради

Он истиче да је у почетку фокус био највише на култури, и
то кроз подршку оснивању бројних удружења, којих је данас
тридесет пет, од чега и петнаестак струковних, попут друштава новинара, писаца, ликовних
уметника, форума младих...
– Како бисмо предупредили
прекомерну мултипликацију
удружења грађана с националним предзнаком, 2009. године
смо формирали Савез асоцијација македонских организација. То је дало резултате, јер

Атмосфера у просторијама Националног савета
Градске управе Панчево, када
су нас поводом тога посетили
тадашњи председници Србије
и Македоније – Тадић и Црвенковски. Након годину дана
смо пресељени на кеј, да бисмо 2014. године прешли на
садашњу адресу – прича Величковски.

се наш национални савет поставио као нека врста стожера
с прецизним кодексом понашања, са чиме се сложила апсолутна већина тадашњих удружења. Израдили смо и националну стратегију „Макос”, а поред културе, усредсредили смо
се и на информисање, па смо

2007. године уз дозволу покрајинских власти формирали Новинско-издавачку установу Македонски информативно-издавачки центар НИУ МИИЦ. Тада је настала и прва емисија
на панчевачкој телевизији „Банатско солнце”, а потом и „Македонско солнце” на РТВ-у, а
било их је у Лесковцу, Врању и
Чачку, које су нажалост укинуте након приватизације локалних медија. С друге стране,
један од ретких, ако не и једини медиј који је као приватизован увео додатке на језицима националних мањина, па и
на ма ке дон ском, упра во је
„Панчевац”. То увек напомињем као светао пример друштвено одговорног понашања
без икакве законске облигације – захваљује председник.
Шампиони у издаваштву
Након 2010. рад савета проширен је и на образовање и
службену употребу језика и писма, а када је реч о култури,
настављене су активности с још
јачим интензитетом.
– Није постојала недеља да
се по Србији не одиграва нешто што нас карактерише као
нацију. Битно је истаћи да су
наше ресорне одборе водили и
такви уметници као што су чувени музичар Зафир Хаџиманов или вајар Синиша Новески. Поред тога, македонски
језик је као службени уведен

ДА ЛИ ЋЕ ПЕШЧАРСКИ ПЧЕЛИЊИ ПРОИЗВОДИ ПОСТАТИ БРЕНД?

Делиблатски мед добија географско порекло?

Много еколошких предуслова за добијање квалитета
На основу неких успешних
примера из окружења, недавно је потекла идеја да мед који
овдашњи пчелари произведу у
Делиблатској пешчари добије
географско порекло.
Један од иницијатора те приче је Небојша Станковић, председник удружења пчелара из
Ковина, где је одржан курс на
ту тему у трајању од око месец
дана.
– Предавачи су били еминентни професори Мића Мла-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

деновић и Слађан Рашић, који
је заправо и предложио да се
заштити пешчарски мед, јер
он има своје специфичности,
а карактерише га висок квалитет. Након тога организовано
је полагање за цертификате,
као и њихова додела уз посредство Регионалне развојне агенције – навео је Станковић.
То се управо догодило у суботу, 1. децембра, у ковинском
Дому културе, када је сто дванаест пчелара добило документ
уз који ће моћи легитимно да
производе делиблатски мед,
како би се он звао након обављеног поступка брендирања.
У том одабраном друштву нашло се тачно педесет Панчеваца, међу којима је и један

број Старчеваца, Доловаца, Брестовчана...
У разговору с њима дошли
смо до закључка да је мед из
Пешчаре несумњиво квалитетан и еколошки један од најчистијих, због погодне микроклиме и зато што унаоколо нема индустрије. Претежно је заснован на багремовој паши, али
у себи обично има и липе, затим глога, росопаса и других
ливадских трава, као и дивљих
јоргована, дувана, нане и кантариона.
Ти детаљи биће познати након анализа узорака тог пче-

помешани, па ће бити извлачен просек, а испитивања ће
дати коначан одговор шта све
садрже, како би му биле одређене карактеристике и утврђено по чему би био препознатљив.
Сва је прилика да би ускоро
требало очекивати да делиблатски мед стане у ред с брендовима попут фрушкогорског или
качeрског, уз напомену да ће
кошнице морати да буду у Пешчари свих 365 дана.
У ме ђу вре ме ну пред сто ји
процедура за стицање одреднице о географском пореклу,

Додела цертификата
лињег производа, које су приложили сви учесници поменутог курса. Они су пре тога

а пре свега формирање удружења које ће окупити поменуте носиоце цертификата.

2009. године у Јабуци, а велики искорак у области образовања направљен је две године
касније увођењем у школе македонског језика са елементима националне културе. Наравно, најпре у Јабуци, са свега
петоро ученика, док их је данас осамдесеторо, а тренутно
се овај изборни предмет изучава у још много места у Србији. Штампани су и уџбеници до четвртог разреда, које
бесплатно делимо сваком заинтересованом детету, а у припреми су и они за више разреде. Морам да нагласим да је
НИУ МИИЦ од оснивања публиковао преко сто издања, што
је невероватан успех. Наш главни лист је „Македонска виделина”. Финансира га Покрајина, штампа се у 1.200 примерака и такође бесплатно се дистрибуира по целој земљи. Сопственим снагама издајемо и

у њему ради и секретар – Зорица Митровић, затим финансијски саветник – Јелена Јаћимовска, док је по уговору ангажован председник Извршног
одбора – Пецо Ристески, а преко пројекта и млади економиста Душан Дојчиновски.
– Имамо и регионалне канцеларије које раде по потреби, а тамо и удружења грађана Македонаца обављају своје
активности. Што се главних
просторија тиче – од 9 до 17
сати сваког радног дана наша
врата отворена су за све оне
који желе било шта да сазнају
или да остваре нека своја права. Тако смо се, рецимо, у име
бројних појединаца обраћали
омбудсману – закључује председник.
Напослетку треба напоменути да је Национални савет македонске националне заједнице добитник највећег призна-

Председник Величковски на радном месту
дечји лист „Дзуница” (Дуга),
као и књижевни часопис за културу и уметност „Видело” – наводи Величковски.
Национални савет се по закону финансира из буџета Републике и Покрајине, као и од
донација. Поред председника,

ња у матици – Повеље Републике Македоније, док је сам
председник добитник Медаље
за заслуге, а у периоду 2010–
2014, према истраживању покрајинског омбудсмана, ово тело имало је највећи скок у свим
областима.

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.

Мрвуља
Ова храбра куца, стара око четири и по месеца, тражи топли
дом. Неко ју је избацио усред
ноћи на паркингу једне фирме
на Кудељарском насипу, па иако је изгледало да неће преживети зато што је била веома слаба и усамљена, успела је да се
увуче под кожу радника фирме
и сада, с још једним псом, патролира по кругу.
Било би лепо када би Мрвуља, која ће бити средњег раста,
пред хладну зиму успела да обезбеди кров над главом.
За њу је обезбеђена бесплатна стерилизација, а све друге
информације могу се добити на телефон 064/217-48-80.

Лола
Прелепа њушкица, која у себи
има гена питбула, тражи нове
власнике, будући да почиње зимско време и њој постаје хладно,
а у кућу, нажалост, не може да
уђе.
Лола је умиљата и веома весела куца, која је одрастала с
малом децом, па је препуна љубави.
За њу је могућ бесплатан превоз до нове породице и топлог
дома, ако се буде налазио у Панчеву и околини. Све друго
може се сазнати на телефон 064/47-47-447.

Све информације
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ТЕЧЕ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
Два тријумфа за пет
дана
У суботу пред својим
навијачима

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ТРИ БРОНЗЕ СТИГЛЕ У ПАНЧЕВО
Првенство Балкана у каратеу
за кадете, јуниоре и млађе сениоре одржано је од 30. новембра до 2. децембра у Дубровнику. У изузетно јакој конкуренцији такмичара из десет земаља репрезентативци
Србије су заузели прво место
у укупном пласману. Велике
заслуге за то имају и чланови
КК-а Динамо, који су освојили три бронзане медаље.
Најуспешнија је била сјајна Тамара Живић, која се надметала у конкуренцији млађих сениорки и заслужила
два бронзана одличја. У појединачном наступу, у категорији до 61 кг, стартовала је
са две победе против ривалки из Македоније и Румуније, да би у драматичном полуфиналном мечу, и поред
вођства, на крају изгубила од
домаће такмичарке са 7:6. У
борби за треће место победила је каратисткињу из Словеније. Тамара је освојила
бронзану медаљу и као члан
женске екипе млађих сениорки, па је тако са два трофеја на најлепши начин завршила своју најуспешнију такмичарску сезону.

Бронзану медаљу је освојио и јуниор Дарко Спасковски, и то у категорији до 61
кг. Он је на овом шампионату имао пет мечева и одлично се борио. Стартовао је силовито и остварио три сигурне победе, против такмичара из Македоније, БиХ и Румуније, а потом је у полуфиналу претрпео минималан
пораз од ривала из БиХ. У
реперсажу Дарко је у узбудљивом мечу за бронзану медаљу победио такмичара из
Румуније.
Као чланови српског националног тима, боје Динама
на овом шампионату бранили су и кадет Александар Здешић, јуниорка Јана Којчић и
млађи сениор Урош Петровачки, који су заузели пета
места у својим категоријама.
Шеф стручног штаба Динама Предраг Стојадинов задовољан је резултатима и наступом ове изузетно талентоване генерације панчевачких
каратиста. Млади борци у наредном периоду могу очекивати озбиљан рад и припреме за велика искушења која
им предстоје.

Десето коло Кошаркашке лиге
Србије вратило је осмехе на
лица свим поклоницима спорта у нашем граду којима су боје КК-а Тамиш близу срца. После несрећног пораза на Златибору момци које предводи
тренер Бојан Јовичић су прошлог викенда у Хали спортова
на Стрелишту одмерили снаге
са суботичким Спартаком.
Био је то један од оних дуела у
којима се императив победе
наметао сам по себи, како би
се у даљем току првенствене
трке за бодове избегле неке непредвиђене околности. И поново су Душан Кнежевић и његови саиграчи били на висини
задатка. Заиграли су најбоље
онда када је било најпотребније: Тамиш–Спартак 91:77, по
четвртинама: 18:19, 20:17, 29:21
и 24:20.
Прва четвртина протекла је
у изједначеној борби. Суботичани су „тројком” започели сусрет, али им је на другој страни парирао расположени Иван
Смиљанић, па после првих десет минута победник није могао ни да се наслути. Тамиш је
у другој четвртини заиграо агилније, Митровић и Торњански
су „тројкама” погађали кош
Спартака, па је после неколико минута у овом делу сусрета
домаћи тим имао предност и
од девет поена (30:21). Ипак,
Суботичани се нису предавали
па су на одмор отишли са само
два поена „минуса” (38:36).

Друго полувреме донело је
потпуну доминацију Тамиша.
Смиљанић је наставио да погађа кош гостију, а Торњански
је играо једну од најбољих партија у дресу Тамиша. Разиграли су се и Чабрило, Митровић,
Илкић... До тада добра игра го-

играње за овај клуб – рекао је
после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Ипак, времена за предах није било, јер су кошаркаши из
нашег града већ у уторак, 4.
децембра гостовали у Вршцу,
где су против истоименог до-

– Одиграли смо одличну утакмицу, у оба смера. Много су
нам значиле „тројке” Јековића,
а потом и Смиљанића почетком другог полувремена. Играли смо одлично у одбрани и
остварили смо врло важну победу. Идемо даље. На реду је

стију из Суботице почела је да
се распада под налетима домаћих кошаркаша. Дилема око
победника, ако ју је уопште и
било, тада је дефинитивно отклоњена.
– Нисам задовољан игром.
То није била кошарка коју ми
тренирамо. Ову утакмицу смо
добили на сув квалитет. Мораћемо да се погледамо у очи.
Неки играчи олако схватају

маћег тима одиграли јужнобанатски дерби. Капитен Кнежевић и његови другови јурили
су прву победу у гостима и –
успели су. И то како! Вршац–
Тамиш 68:100, по четвртинама: 19:31, 16:18, 18:37 и 15:14.
Мом ци тре не ра Јо ви чи ћа
играли су маестрално, можда
и најбоље у досадашњем шампионату. Све је у игри Тамиша
функционисало као најпрецизнији сат, али шут је овог пута
ипак био најјаче оружје. Панчевци су постигли чак деветнаест „тројки” и на тај начин
потпуно су дотукли врло добру
екипу Вршца.
Централна фигура овог сусрета био је сјајни Братислав Јековић, али сви момци заслужују
похвале за приказану партију.
Тамиш је играо у саставу:
Митровић (три поена), Чабрило (девет), Илкић (девет), Радовић, Крстовић (10), Кнежевић (девет), Торњански (13),
Шушић, Јековић (27), Смиљанић (20 поена) и Лабудовић.

Младост. Јесмо фаворити, али
само ако поновимо утакмицу
из Вршца, можемо ту улогу и
да оправдамо – истакао је у телефонском разговору тренер
Тамиша Бојан Јовичић.
Дуел против Младости биће
на програму у суботу, 8. децембра.
У десетом колу Прве мушке
регионалне лиге Крис-крос је
на свом терену победио Академик из Србобрана са 105:69,
по четвртинама 32:15, 21:20,
24:17 и 28:17.
– Честитам момцима на победи. Великом жељом и агресивном одбраном већ у првој
четвртини одредили смо ток
утакмице. То је била прилика
да играју момци који иначе
имају мању минутажу, а што је
најважније, они су своју шансу
искористили – рекао је тренер
Крис-кроса Милош Степанов.
Панчевци идућег викенда путују у Инђију, где ће против
Же ле зни ча ра по ку ша ти да
остваре прву победу у гостима.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА ТК ТАМИШ

ТРИАТЛОНЦИ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
На великој свечаности у организацији Српске триатлон
уније у среду, 5. децембра, додељене су награде најуспешнијим такмичарима, тренерима
и клубовима у овој години.
Током сезоне трке су бодоване за такмичење СТУ купа,
а на крају је Триатлон клуб

у 2018. години били су: Стефан Бирка (почетници, такмичари од 10 до 12 година),
Војин Давидовић (младе наде, такмичари од 12 до 14 година), Марјан Лукић (такмичари старости од 41 до 50 година), а поред њих награде
су заслужили и: Ана Костић

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР У НАШЕМ ГРАДУ

ТРОФЕЈИ КАО РОЂЕНДАНСКИ ПОКЛОН

Тамиш надметање завршио
као најуспешнији у конкуренцији осамнаест клубова. Ово
признање је још један доказ
да се у клубу ради квалитетно и систематично, али и потврда да је ТК Тамиш на такмичењима био најбројнији.
Поред награде за најбољи
клуб, такмичари ТК-а Тамиш
освојили су и десет појединачних признања. Најуспешнији у својим категоријама

Стране припремио

Александар
Живковић

(по чет ни це, тре ће ме сто),
Алекса Кежић (младе наде,
друго место), Озрен Перишић
(младе наде, треће место),
Ива Божичковић (младе наде, треће место), Лука Глигорић (наде, друго место), Владимир Коканов (јуниори, друго место) и Ања Давидовић
(јуниорке, друго место и жене апсолутно, треће место).
Триатлон сезона у 2019. години почиње крајем марта, а
ТК Тамиш ће по традицији
бити домаћин и организатор
двеју трка – 2. јуна на програму је спринт-триатлон СТУ
купа, а 30. јуна Првенство Србије у акватлону.

У Хали спортова на Стрелишту у недељу, 2. децембра,
одр жан је ве ли ки тур нир у
стреличарству, којим је обележен и 37. рођендан СК-а
Панчево. Учествовало је преко 100 такмичара из целе Србије, а као и претходних година, организација је била на
највишем нивоу.
Овај турнир је обележио и
такмичарски наступ оснивача
Стреличарског клуба Панчево, Милована Вујића и Ивице
Шпехара, као и овогодишње
генерације стреличара који су
успешно завршили обуку.
Када су резултати у питању,
онда треба рећи да су стрели-

чари из нашег града још једном показали због чега заузимају сам врх овог спорта у Србији.
У гађању олимпијским стилом Барбара Бекић је тријумфовала у надметању јуниорки, док су Стефан Кљајић и
Ана Велимиров били најбољи
у конкуренцији кадета. Најсјајнијим одличјем се окитио
и старији пионир Лазар Андреев, као и кадетска екипа
СК-а Панчево, која је наступила у саставу: Стефан Кљајић, Урош Јакоб и Јован Шпехар. Најбоља је била и мешовита кадетска екипа из нашег
града, коју су чинили Стефан

Кљајић и Ана Велимиров, а
златну медаљу је заслужила и
екипа ветерана СК-а Панчево
за коју су гађали Милован Вујић, Душан Грбић и Небојша
Стојановић. Аурел Доброј је
тријумфовао у конкуренцији
ветерана, али у гађању компаунд стилом.
Урош Јакоб је заслужио сребрно одличје у надметању кадета олимпијским стилом, баш
као и Милован Вујић, али у
групи најстаријих стреличара. Вицешампионска титула
припала је и сениорској екипи СК-а Панчево, коју су са-

чињавали Дејан Форго, Урош
Јакоб и Борко Панић. Стефан
Жи кић је осво јио брон за ну
ме да љу у га ђа њу ком па унд
сти лом у кон ку рен ци ји
сениора.
Био је то још један изванредан наступ свих чланова СК-а
Панчево, а посебно треба истаћи Стефана Кљајића, који је
освојио чак три златне медаље у веома јакој конкуренцији. Похвале заслужују и нови
такмичари Мирослав Алтеров,
Ненад Најдановић и Гајан Орлов, којима је ово било дебитантско надметање.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

КУП ОБРЕНОВЦА

ОДБОЈКА ЗА НАДУ И СТРЕПЊУ

Прошлог викенда је одржан
традиционални турнир у каратеу под називом „Куп Обреновца”. У конкуренцији 350 бораца из Србије запажене резултате остварили су и чланови
КК-а Младост.
Златну медаљу је освојила
Наташа Пап Марковић, а сребром су се окитили: Катарина
Петровић, Дамјан Стојановић,

Младен Големовић, Лука Станојковић и Миљана Романов.
Бронзана одличја су зарадили
Лара Печеница и Никола Брацановић.
Милош Макитан ће од 6. до
9. де цем бра уче ство ва ти на
светском ВКФ купу серије К1
у Шангају. Он ће се надметати
у категорији до 84 килограма,
у којој ће учествовати 98 такмичара из целог света.

ПЕТРУ БРОНЗА

Чланови ШК-а „Аљехин” из нашег града били су веома успешни на турниру који је прошлог
викенда одржан у Батајници.
Већ у првом кругу такмичења пласман на завршни турнир обезбедили су Петар Ћосић, Пантелија Попић и Марко Форђарини. Седмогодишњи,
веома талентовани шахиста Петар Ћосић, поред пласмана,
освојио је и бронзано одличје.

СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Борац бољи од
Смедерева

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ
субота, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД
субота, 18 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
недеља, 18.30
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ
недеља, 15.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

Кошарка
Јелена Петров опет у дресу матичног клуба
шић и Јелена Петров, а врло
добру игру пружиле су и: Јована Симић, Марина Ранисављевић и Драгана Марковић. Панчевке су сервисом напале шампиона, пореметиле су његов
пријем, а игра у пољу и блок
постали су опасно оружје „лавица”. Сара Павловић је била
нерешива енигма за одбојкашице Визуре. Као да је играла
симултанку против њих. Сјајно је сервирала, јаким смечевима освајала је важне поене,

ПРИЗНАЊА
Савез за спорт и рекреацију
инвалида Панчево у понедељак, 26. новембра, одржао је
своју годишњу скупштину, обележио Међународни дан особа
са инвалидитетом и доделио
признања најуспешнијим спортистима.
Награђени су они који су
остварили највише пласмане

током такмичарске сезоне на
државним и покрајинским првенствима.
За освојена трећа места у
такмичењима у 2018. години
признања су зарадили: Братиславка Гајић, Јулишка Давид,
Божидар Ардалић, Љубиша Зечевић, Милош Маравић и Јано Томас. Сребрну медаљу је
током сезоне освојила Милена
Младеновић, а за освојена прва места на бројним такмичењима у 2018. години признања су заслужили: Милица Дојчинов, Миланка Ристић, Здравко Андријевски, Никола Тинтор и Милош Видосављевић.
Признања је уручио председник Савеза за спорт и рекреацију инвалида Панчево Чедомир Стојановић.
За најуспешнијег спортисту
у 2018. години проглашен је
Милош Видосављевић, и то због
чињенице да је остварио изванредне резултате у више дисциплина: спортском риболову, висећој кугли, пливању и
стрељаштву.

достајало је свежине, мотивације, владала је нека смушеност на терену... Баш као и на
утакмици у Обреновцу, када су
одбојкашице Динама у првом
сету потпуно надиграле фаворизовани ТЕНТ, а онда су нестале с терена.
Наставак меча донео је много боље издање домаћег тима.
У главним улогама биле су девојке које представљају истинска појачања у редовима Динама: Сара Павловић, Ана Јак-

добро се бранила у пољу. Све
је у игри Динама функционисало као швајцарски сат, па су
шампионке биле потпуно надигране. „Лавице” су им дозволиле да освоје само четрнаест
поена у другом сету.
И када се чинило да ће Динамо наставити у истом ритму, да ће покушати да начини
једну од највећих сензација у
првенству (а било је прилике
за то), ситуација на терену опет
се драстично изменила. Визу-

ра је поново загосподарила тереном, а „лавице” су почеле
да тону у своју већ препознатљиву анемичност. Сара је остала усамљена на бранику Динамове части, није вредео ни
поен који је освојила Јелена
Петров као либеро... Игра домаћег тима потпуно се распала, па је Визура лако, без великих трзавица, стигла до нове предности.
„Лавице” су солидно започеле четврти сет. Блокирала је
Ана Јакшић „један на један”,
па је била успешна и у двојном блоку с Јованом Симић,
Марина Ранисављевић је била
сигурна „с пенала”... Све до
средине овог дела утакмице
„лавице” су биле равноправне
с Визуром, а онда су, на разочарање својих навијача, потпуно потонуле.
Девојке које предводи тренер Никола Јерковић у петак,
7. децембра, гостују захукталом Партизану. Ипак, поклонике одбојке у нашем граду и
околини много више од ривала брине тренутна атмосфера
у екипи„лавица”, јер Динамо у
овом тренутку има своје место
у елити.
Једанаесто коло шампионата одиграно је у и Првој лиги,
а у Хали спортова на Стрелишту виђен је још један одбојкашки празник, јер тако је увек
када се састану Борац и Смедерево. Игра се за престиж. Велики спортски ривали увек пружају максимум када играју један против другог, а публика
има прилику да ужива. Тако је
било и овог пута: Борац–Смедерево 3:2, по сетовима: 25:19,
20:25, 26:24, 23:25 и 15:9.
Момци које предводи тренер Душан Јовић сјајно су започели овај дуел. Иако су го-

сти имали предност од 9:12,
после ас-сервиса Бојана Познића, најистакнутијег актера
ове утакмице, све се преокренуло. Борац је направио серију поена, а њој су „кумовале”
сјајне реакције Саше Рајковића, Ненада Мадића, Милана
Зиндовића, Немање Дукића и
Јована Дробњака.
Смедеревци су у другом сету чврстим блоком заустављали „разараче” Борца, а једина
шанса за домаћи тим били су
сјајни сервиси Бојана Познића. Ипак, велику предност коју су сте кли сре ди ном се та
(10:17), гости нису испустили.
Највише узбуђења виђено је
у трећем сету. Прштало је на
све стране, а приказана је суперлигашка одбојка. Играло се
поен за поен све до краја сета.
Гости су водили са 22:23, изједначио је Познић, а онда је
Немања Дукић донео Борцу прву сет-лопту (24:23). Смедеревци су успели једном да се одбране, али за више нису имали снаге.
Велика борба одвијала се и
у четвртом сету. Иако су гости
водили са 21:24, морали су добро да се помуче како би изједначили, јер је Јован Дробњак са два поена донео потпуну неизвесност (23:24). Ипак,
срећа је у овом сету била на
страни гостију...
На срећу навијача Борца, у
петом сету није било никакве
дилеме. Бојан Познић и његови саиграчи су лако, без великих проблема, дошли до још
једне вредне победе која их
оставља у врху првенствене табеле.
Наредног викенда Борац опет
игра на свом терену. У суботу,
8. децембра, у Халу спортова
на Стрелишту долази Футог.

ПРЕЦИЗНИ ЗА МЕДАЉУ
оналном првенству Београда,
које ће бити одржано наредног викенда.
Четврто коло Лиге пионира
одржано је прошлог викенда у
Зрењанину.
Женска екипа СД-а „Панчево 1813” била је пета, а тим
дечака је заузео шесто место.
Теодора Кондић је са 183 круга освојила друго место у појединачном надметању, а Алекса Ракоњац је био трећи са 175
кругова. Учествовали су и Ива
Ракоњац, Огњен Бунчић и Петар Цветковић.
Наредно коло биће на програму 16. децембра у Кикинди.
Такође у Зрењанину, прошлог викенда је одржано и друго коло Лиге кадета и млађих
јуниора Војводине.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
субота, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ЈАДРАН
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
недеља, 13.30

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

1:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО

3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Карловци: ПАРТИЗАН – ОДБОЈКА 013

3:0

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: МОКРА ГОРА – ДИНАМО

22:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Рума: СЛОВЕН – ЖРК ПАНЧЕВО

20:19

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ

25:31
38:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

24:29

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК
Вршац: ВРШАЦ –ТАМИШ

91:77
68:100

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК

105:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Опово: ОПОВО–МЛАДОСТ
Рума: РУ КОШ – ЈЕДИНСТВО
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

73:65
58:87
76:69

Фудбал
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ
У Загребу је прошлог викенда
одржан 42. међународни турнир у стрељаштву под називом
„Трофеј младости”. У гађању
из ваздушног оружја надметало се преко 200 стрелаца из
осам земаља.
Дејан Пешић, репрезентативац Србије и члан СД-а „Панчево 1813”, са 621,9 кругова у
квалификацијама заузео је пето место и тако обезбедио учешће у финалу. У борби са осам
најбољих сениора био је одличан, али га је један лошији хитац коштао медаље, од које га
је на крају делило само 0,4 круга, па је морао да се задовољи
четвртим местом.
Ово такмичење ће Дејану
свакако користити као припрема за три меча на Интернаци-

Овог викенда
Одбојка

„Лавице” намучиле
шампиона

Утакмицама једанаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги за одбојкашице.
Популарне панчевачке „лавице” су у овој рунди шампионата биле на великом искушењу,
јер су у Хали спортова на Стрелишту одмериле снаге с вишеструким узастопним шампионкама наше земље, одбојкашицама Визуре. Панчевке су још
једном пружиле достојан отпор фавориту, поново су биле
надомак великог изненађења,
али нису имале снаге и да га
начине: Динамо–Визура 1:3, по
сетовима: 20:25, 25:14, 16:25 и
17:25.
Јована Симић и њене саиграчице уплашено су ушле у
овај дуел. Чини се да су превише респектовале ривала, па су
му сопственим грешкама омогућавале да осваја лаке поене.
Све до средине првог сета готово да није ни било игре, јер
су се на обе стране поени освајали углавном због грешака ривала. Динамо је деловао потпуно анемично, играо је без
жара, без икакве енергије... Нису ни гошће бриљирале, могло
је да се игра с њима, али „лавице” су у првом сету биле потпуно изгубљене на терену. Не-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

3:0
1:7
1:3
4:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Ballo
8
7
6
5
4
3
2

У гађању из ваздушног пиштоља кадет Михајло Слијепчевић освојио је прво место, с
501 кругом, а Велимир Нинковић је био трећи, са 450 кругова. Њих двојица и Вељко Ла-

зовски (435 кругова) освојили
су друго место у екипној конкуренцији млађих јуниора. Марина Мијатовић је била прва и
једина кадеткиња у гађању из
пиштоља.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1Тхх2)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО НАПИСАО ИСТОРИЈУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Десет утакмица – десет
победа
У недељу долази
Партизан
Рукометаши Динама настављају да
померају границе. Они су прошлог
викенда одиграли и десету утакмицу
ове сезоне у Суперлиги и остварили
су десету победу. Такав подвиг до сада ниједном тиму у нашој земљи није
пошао за руком, па Бранку Радановићу и његовим саиграчима треба одати још једно велико признање: свака
част, момци!
Утакмицу десетог кола елитног српског рукометног каравана Динамо је
прошлог викенда, силом прилика, одиграо у Хали спортова на Стрелишту.
Због тренутне ситуације на Косову и
Метохији, Мокра гора из Зубиног Потока је била „домаћин” у нашем граду. Иако се до финиша првог полувремена одвијала готово равноправна борба у панчевачком „храму спорта”, момци које предводи тренер Иван
Петковић још једном су доказали због
чега су ове године најбољи у Суперлиги: Мокра гора – Динамо 22:29
(11:14).

Екипа с Косова и Метохије представила се у одличном светлу, у 22.
минуту имала је и предност од једног
гола (9:8), а онда су „жуто-црни” додали гас, па су Иван Димитријевић,
Милош Костадиновић, Милош Баруџић и Ненад Вучковић ефектним головима допринели да Панчевци на
одмор оду с три гола „вишка” (11:14).
Динамо је на почетку другог полувремена имао два играча мање на терену, али ни то га није омело да буде
још убедљивији. Голман Златановић

Та-ту
Хоћу да заборавим овај дан и прошли дан,
постајем равнодушан, посматрам се изнутра.
Потребан је подстицај, празан сам и уморан,
желим да сам тамо где је лако рећи добро је.
Та-ту, ружа на грудима, та-ту, на маљавим...
Лаж и мимикрија,
та-ту, јако добар та-ту.
шло на своје место. Сјајна крила Динама, Пилиповић и Костадиновић,
допринела су да њихов тим без великих трзавица и овај меч тријумфално
приведе крају.
– Свака част Мокрој гори на борбености. Публика је могла да ужива у
правом рукомету. Надам се да ће нас
навијачи подржавати и у наредним
мечевима, а мојим саиграчима честитам на десетој узастопној победи,
захваљујући којој смо ушли у историју српског рукомета – истакао је
после утакмице Милош Костадиновић, који је са седам погодака био и
најефикаснији у редовима Динама.
Поред њега, головима су се истакли
и Иван Димитријевић (шест), као и
Вељко Милошевић и Милош Баруџић,
који су по пет пута били прецизни.
– Пре свега желим да захвалим људима из управа клубова што су у овом
тешком тренутку успели да се договоре и да се ова утакмица одигра.
Мокра гора је одлична, храбра екипа, а победника је одлучила наша дужа клупа. Захвалио бих и нашој публици на подршци, али не желимо
да правимо велику еуфорију ни после десете победе. Идемо даље, припремамо се за наредног ривала, за

Руми, где их је домаћи Словен савладао са 20:19.
Најефикаснија у редовима Панчевки на утакмици у Руми била је Катарина Шуберић, која је постигла седам голова.
ЖРК Панчево је сада на четвртом
месту на табели, са 14 бодова, а у недељу, 9. децембра, у Хали спортова
на Стрелишту дочекује Пирот.
Рукометаши Јабуке су у последњем
колу јесењег дела првенства Прве лиге „Север” у гостима победили екипу
Херцеговине из Сечња с резултатом
25:31.
Веома мотивисани домаћини успели су само у првих двадесетак минута да парирају екипи из Јабуке. Добром игром у одбрани Јабучани су до
краја полувремена направили разлику од пет голова, која им је била довољна да се на крају и радују.
У победничкој екипи одличне партије пружили су Спасић и Пешић, са
по осам голова, а у стопу су их пратили Пешко, са пет, као и Јовановски и
Миленковић, који су по четири пута
били прецизни. На голу је још једном
одличан био Јандрић.
Јабучани су остали у трци за прво
место и улазак у Супер Б лигу. Оче-

Партизан, а Мокрој гори желим да се
опет сретнемо у плеј-офу – рекао је
тренер „жуто-црних” Иван Петковић.
Динамо у недељу, 9. децембра, пред
својим навијачима дочекује београдски Партизан. Нема сумње да нам
предстоји још једна сјајна рукометна
представа коју не би требало пропустити. Меч почиње у 18 сати.
Рукометашице су прошле седмице
претрпеле два пораза у Супер Б лиги.
Најпре су у среду, 28. новембра, у
Хали спортова на Стрелишту изгубиле од ОРК Београда са 19:26, а прошлог викенда су без бодова остале и у

кује се права битка на пролеће са екипом Сивца, која тренутно води на табели и има два бода предности.
Може се рећи да је ово била најуспешнија година рукометаша Јабуке
у последњих неколико сезона. Наиме, Јабучани су у 2018. забележили
двадесет победа, један реми и само
два пораза. Томе треба придодати да
су кадети, пионири и млађи пионири
Јабуке учествовали у Лиги Војводине, а да су кадети и млађи пионири
изборили пласман у Суперлигу Војводине.
А. Живковић

Буди сам на улици
Треба ми свет отворен за погледе, отворен за трчање.
Треба ми соба да прими пет хиљада људи са дигнутим
чашама.
Ломи се кристал, светлуцају стаклене искре под нашим
ногама.
Као потпуни странци са стаклом у срцима, са стаклом у
очима, на лицима.
Буди сам на улици, буди сам...

ПО МОЋ ЗА ЖИ ВУ
Као и меч с Мокром гором, и утакмица између Динама и Партизана имаће хуманитарни карактер.
Биће постављена кутија у коју
ће сви они који то желе, моћи да
убаце новчани прилог за прикупљање помоћи за легендарног
физиотерапеута многих панчевачких клубова Живу Првачког.
Средства су потребна за куповину лекова и инвалидских колица.
је бацио идеалну контру за Баруџића,
који је повисио на 11:15, потом је поентирао и Вељко Милошевић, а онда
је дошло до малог пада концентрације. Тренер Петковић је реаговао тајмаутом и повишеним тоном, јер је имао
шта да каже својим играчима, а после кратког предаха све је опет до-

Изнад града
Појели смо свако зрно, целу ноћ стрпали у недра.
Попили смо све до капи, суве усне дувају у једра.
Путујемо изнад града, град се смеје, гледа на нас.Бежимо у
ново јутро, изнад града, испод нас.
Спојили смо длан и длан,
заменили ноћ за дан.
Не губимо дах, мала деца не познају страх.
Текст и музика: ЕКВ

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јована Брујић,
гимназијалка:

Теодора Гајић,
гимназијалка:

Младен Ђорђевић,
гимназијалац:

– Викенд ћу
провести у учењу,
јер се ближи крај
полугодишта, али
ћу и изаћи мало
с друштвом.

– Време ћу провести с другарицама,
учићемо заједно.
Можда ћу отићи и
код баке на село.

– Мораћу да учим
овог викенда.
Нема одмора,
ни излазака.
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