„Тамиш” плови
ка Дорћолу

» страна 4

» страна 25

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Без расправе кроз
79 тачака

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. ЈАНУАР 2019.

Број 4797, година CL

ТРАДИЦИЈА

Хроника
Урош Бојковић
прва панчевачка
беба
» страна 8

Хроника
Турнеје по
иностранству и велики
број признања
» страна 5

Друштво
Цртање је начин
размишљања
» страна 6

Екологија
Подршка грађанима
Србије
ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ ПАНЧЕВАЧКЕ БОЛНИЦЕ

» страна 7

НОВО ОДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ ИЗГЛЕДА СВЕТСКИ

Култура

Последњег дана 2018.
године пуштен у рад део
Интерног
Завршетак радова у целом
блоку очекује се у фебруару
Ове године можда
реконструкција и остатка
болнице
Једна од убедљиво најлепших вести
које су обележиле крај 2018. године у
Панчеву свакако је та да је коначно
пуштено у рад комплетно одељење
хемодијализе у Интерном блоку панчевачке Опште болнице.

Нова реверзна осмоза, 36 најмодернијих апарата за хемодијализу,
светле и топле, сређене просторије –
слика је која ће вас сада дочекати на
месту где сте доскора могли видети
зарђале кревете, дотрајале уређаје,
мемљиве зидове и услове недостојне
људског бића.
Остварење сна
Модерни светски центри и Панчево
сада су, без претеривања, на истом
нивоу. А то је тек почетак, јер се ускоро очекује завршетак радова на реконструкцији свих шест етажа Интерног блока, а можда иста таква судбина следује и читавом остатку болнице.
– Половина одељења хемодијализе
пуштена је у рад 23. новембра, а 31.

децембра стартовао је и остатак. То је
вероватно најбољи новогодишњи поклон за све наше пацијенте и особље,
који су у претходних четрнаест месеци

водини. Наши пацијенти долазе из
Панчева и из још пет мањих општина. Зато је, и поред свих побољшања,
и даље потребна добра организација

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.

» страна 10

Село
Прође некако, наде у
будућност
» страна 11

Фото-репортаже
Иде риба, али скоро
па „на кашику”
» страна 24

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац”
уверења само 1.700 динара

Празнични јануар

Спорт
Лето обележили Ања
живели у веома тешким условима, будући да се ово одељење једино није
могло изместити током свеобухватне
реконструкције Интерног блока. Више
смо него срећни што смо напокон успели да тим људима пружимо услове
за лечење какве и заслужује једна установа у 21. веку – истакао је др Слободан Овука, директор Опште болнице.
Према речима др Горана Војиновића, шефа одељења хемодијализе,
терапије ће сада бити дуже, а самим
тим и квалитетније.
– Пацијенти ће остајати на дијализи око четири сата. Радићемо шест
дана у недељи, у две смене, а неким
данима и у три како би сви пацијенти
били примљени. Дијализни центар
Опште болнице има око 150 пацијената и по том броју смо трећи у Вој-

како би услови били подједнаки за
све – истакао је Војиновић.
Ружне успомене
На одељењу хемодијализе током целог дана све постеље су пуне и празног хода нема. Пацијенти су сада
препуни лепих утисака. Ипак, тешко
је да вам не застане кнедла у грлу када чујете да човек хвали одељење болнице зато што је на њему сада напокон топло или зато што има довољно
светлости, а зидови су окречени.
Међу онима који памте све промене које је у последње две деценије
преживело поменуто одељење, свакако је наш суграђанин Чедомир Костић, који на терапију долази већ 22
године.
(Наставак на страни 9)

Цревар, Александар
Илкић и рукометаши
„Динама”
» стране 26–27
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Ода скромности
Ко год није гледао (прет)последњег „Ивановића” на сада већ
бившој грчкој а нашој националној телевизији, много је пропустио, нарочито ако зна да ове емисије неће бити до даљег,
након већ чувеног „коперникусовског обрта” у вези с тим
медијем.
Дакле, реч је о гостовању човека громаде, сачињеног од
златног грумења. Мерено у количини душе, наравно. Громаде и као глумца, па низом невероватних околности, такорећи принудно, и као писца и, што је најзначајније, као људине
у правом смислу те речи. Он је то целог живота с непојмљивом искреношћу наново доказивао, па и онда кад су га у једном моменту многи одбацили, а неки, ни овлаш не знајући
чињенице, чак и презрели. А да не причамо о његовој потоњој судбини оличеној у душевном и телесном ходу по мукама кроз које је прошао на више животних „спратова”. То га је
нагнало да се посвети поменутом писању, како каже, не славе ради, већ с циљем да остави поруку и поуку. И све то време, без обзира на хабитус који га је детерминисао за роле људи великих стасом, гласом и надасве врлинама, успевао је да
до понизности остане скроман. А то је врлина коју, ако нам
је духовни опстанак мио, морамо вратити на људски пиједестал. Једном засвагда.
За непућене, ради се о Жарку Лаушевићу, човеку чији је
лик рам за слику правичних и одважних хероја.
Памтимо га као упечатљивог глумца, пре свега у улогама
правдољубивих бунтовника, било да је играо Шиљу, Шмекера или Бајру. А на начин на који је оживео Обилића, сувишно је потрошити и словце. Поистовећивање је ишло дотле
да су неки клинци тетовирали његов лик на надлактици као
српског јунака који је на Косову пробуразио султана Мурата
од учкура до бела грла. А тек какву му је славу и „славу” донео лик Светог Саве! Толику да је, после „чувеног” упада Шешеља и његових паравојних зликоваца на представу, када им
се смело одупрео и намах постао места грозоморних екстремистичких претњи, од полиције добио пиштољ као једину
могућу меру безбедности. Тај га је пиштољ неколико година
касније, те кобне црногорске ноћи разуларених, можда оставио у животу, али га је на дуге стазе сасвим сигурно учинио
мучеником и страдалником. Због тога је био натеран да прекине једну од најберићетнијих глумачких каријера и пола
живота проведе у затвору, егзилу или прогону.
Поента овог писанија је то што га све те трновите стазе нису скренуле с јединог правог пута доброте, чистоте, искрености, поштења и свега другог што људско биће може начинити честитим. Што би његови црногорски преци рекли:
краси(ло) га чојство и јунаштво.
А он ће и даље остати понизан у скромности, чак ће се својим читаоцима и гледаоцима непрестано извињавати због егзибиционизма, то јест скретања пажње на себе, али ће баш
зато, као сви истински велики људи, бити упамћен занавек.
Ко зна, можда се такав родио, а можда то једноставно може свако ко се мало потруди.
Управо због тога о једном живом човеку овде се говори као
у некрологу (иако се може рећи да је више пута убијан, на
срећу – неуспешно). И то пре свега не би ли залуталим и заблуделим нараштајима својим ликом и делом величанствени Жарко „Обилић” послужио као смерница, али док је ту
међу нама, а не као многи који су постали узор тек као блаженопочивши. Прави живи и опипљиви доказ од крви и меса за то како се, упркос свим животним салаукама, може бити исправан и усправан, наспрам толиких који су јефтином
медијском „магијом” постали објекат за угледање иако су суштински на тотално супротном вредносном полу.

ФОТОГРАФИЈА Празнична идила.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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.

ГРАЂАНСКЕ СВЕСТИ КАО НИКАД
Средином двехиљадитих, неколико
година након петоооктобарских промена, грађанска свест вероватно је била на највишем развојном степену, па
можда и као никад на овим просторима.
У нашем граду јавност се нарочито
усталасала поводом све већег загађења изазваног емисијама штетних гасова, а „Панчевац” је у том погледу
заузимао знамениту, боље рећи лидерску позицију и био виновник бројних апела и акција. Стога се сасвим
нормалним сматрало да се на насловној страни нађе управо та тема, као
рецимо у броју 4149, од 14. јула 2006.
године.
У тексту под насловом „Грешка изазвала премијеру” реч је о евидентирању изузетно високих, па чак и за
Панчево енормних концентрација
бензена на мерном месту Ватрогасни
дом. Убрзо се испоставило да је то

неред и гужве у чекаоницама амбуланти.
У недељној политичкој хроници истакнуто је да је за непуне две године
од избора страначки састав у општинској скупштини драстично измењен,
с обзиром на то да су многи одборници променили стране, а постављено
је и питање зашто партије не плаћају
закупнину за своје просторије.
Направљен је и пресек панчевачке
приватизације, па је констатовано да
је од 25 фирми које су промениле власништво, у три поништен уговор, а у
две траје поступак о раскиду. У тексту се даље наводи да аукцију чека
безмало 30 друштвених колектива, а
депримирајуће је то што се у општинску касу од планираних 150 милиона
динара није слило ни 29 милиона.
Поред многих других прича, у овом
броју место је нашло и упозорење саобраћајне полиције о томе да је много

вероватно изазвано погрешним инсталирањем анализатора. Према речима Биљане Миладиновић, тадашње
заменице општинског секретара за заштиту животне средине, радило се о
првој већој неправилности у раду мониторинга откад је он постављен, уз
њену напомену да је за то време овај
систем што посредно, што непосредно утицао на умањење загађења.
Ипак, аутор текста констатује да је
тај догађај донео и нешто добро Панчевцима, јер је директор Рафинерије
Никола Гарић убрзо након тога издао
налог о обустављању свих активности
у наредних осам сати на намешавању
моторних бензина које би могле изазвати увећање концентрације бензена. Тиме је ова компанија предузела
мере прописане решењем Министарства науке и заштите животне средине донете у јуну, у којем је републичка инспекторка Јелена Станковић
наложила израду свеобухватног плана за превазилажење настале ситуације. Испоставило да је поменути инцидент убрзао његову реализацију.
У наставку овог броја било је речи
о избору новог руководства у „Конструктору”, када су за генералног и
извршног директора постављени Сло-

бодан Аџић и Небојша Пандуров. Будући да су у питању били повереник
тада владајућег ДС-а и бивши функционер СПС-а, потписници текста су
се запитали да ли је у питању политичка или бизнис комбинација.
У интервјуу „Гост с поводом” говорио је министар здравства Томица Милосављевић, који је категорички ис ти цао да не ма оправ да ња за

возача зрело за поправни; ту је и информација са састанка Управног одбора Дирекције да би поступак израде документације за изградњу новосељанске
спортске хале требало покренути из почетка, као и данас занимљива вест о крају радова на санирању старе возне композиције надомак Тамиша, у чијем се
једном вагону већ дуго налази популарни кафић.
Ј. Ф.
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ И ШИРЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПРОШЛОГ МЕСЕЦА У ПАНЧЕВУ ДВОЈЕ
ОБОЛЕЛО ОД МОРБИЛА

Завод „Панчевац”
први у свему

Од почетка године
није било заражених
У 2018. у Србији
5.783 случаја
малих богиња
За годину дана
петнаесторо умрло
због компликација
болести
У децембру прошле године пријављено је укупно седам случајева оболевања од малих богиња у Србији, а од тога су два
с територије Панчева – потврдили су на Институту за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Четири случаја забележена су у Јагодини, а
један у Београду. Од почетка
овог месеца није било пријављених случајева оболевања од
морбила у нашој земљи.
У другој половини прошле
године у Панчеву је још седам
особа добило морбиле: једна у
августу и шест у октобру. У „Батуту” кажу да су од почетка октобра 2017. године закључно
са 4. јануаром 2019. на територији Републике Србије, укључујући и територију надлежности Завода за јавно здравље Косовска Митровица, регистрована укупно 5.783 случаја малих богиња, од којих су 2.932
лабораторијски потврђена у Институту „Торлак”.
Болест стиже невакцинисане
Уку пан број ре ги стро ва них
смртних исхода због компликација узрокованих малим богињама износи петнаест. Крајем

На снази су пооштрене мере надзора
децембра 2017. године пријављен је пр ви смрт ни ис ход
услед малих богиња у Републици Србији после двадесет година, а до краја априла 2018.
године пријављено је још четрнаест смртних исхода узрокованих овом болешћу.
Најмлађа оболела особа стара је петнаест дана, а најстарија седамдесет једну годину.
Највећи број оболелих је у узрасним групама млађим од пет
и старијим од тридесет година. Ве ћи на обо ле лих осо ба
(94%) невакцинисана је, непотпуно вакцинисана или непознатог вакциналног статуса. Од
укупног броја оболелих, 33%
је било хоспитализовано или
је хоспитализација у току. Од
тежих компликација малих богиња регистровано је запаљење мозга код две и упала плућа код 586 оболелих особа.

EIT CLIMATE-KIC ACCELERATOR

Позив за учешће
у ЕУ програму
Позивају се заинтересовани за
учешће у програму „EIT Climate-KIC Accelerator”, највећем ЕУ акцелератору намењеном стартаповима и предузетницима са иновативним и продорним идејама у вези с климатским променама, да се пријаве до 27. јануара.
Програм „EIT Climate-KIC
Accelerator” намењен је тимовима који намеравају да оснују стартап (прва фаза), као и
стартаповима до пет година
старости, с најмање два оснивача (друга и трећа фаза) са
иновативним, комерцијално
одрживим производима или

услугама у вези с климатским
променама.
Програм ће бити реализован у периоду између априла
и септембра 2019. године у
дванаест европских земаља и
обухвата: едукацију и интензивне тренинге, лично менторство и бесповратну финансијску помоћ. Учешће је бесплатно, а предуслов је добро
знање енглеског језика. Више
информација о начину пријављивања за учешће може се
наћи на страници www.climate-kic.org/ris/accelerator.
М. М.

Од 9. октобра 2017. године
на снази су пооштрене мере
епидемиолошког надзора над
малим богињама на територији Републике Србије у складу с
Планом активности за одстрањивање ове болести у Републици Србији. Ове мере подразумевају пријаву сумње, лабораторијску дијагностику, изолацију и лечење оболелих, здравствени надзор, епидемиолошки
надзор и вакцинацију невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних лица.
Препознајте симптоме
Mорбиле су акутно заразно вирусно обољење које изазива
морбила вирус. Обично почиње изненадном појавом високе температуре, конјунктивитисом, цурењем из носа, кашљем и главобољом. Након три
до седам дана јављају се макулопапуларне оспе, и то најпре
на лицу, а потом и на трупу и
екстремитетима. Оне на кожи
остају од четири до седам дана.
„Резервоар” болести је човек, а зараза се преноси ваздушно-капљичним путем или у
директном контакту са секретима из грла и носа инфицираног. Период инкубације је од
седам до осамнаест, а најчешће четрнаест дана. Оболела
осо ба је за ра зна не што пре

појаве симптома и четири дана по избијању оспе. На морбиле су осетљиви сви они који
их нису преболели или нису
успешно вакцинисани.
Свака особа која је била у
контакту са оболелим од морбила и има симптоме болести,
треба да се без одлагања јави
изабраном лекару, ради дијагностиковања и лечења. Против
морбила, али и заушки и рубеола штити нас вакцина ММР,
која се, у складу с Календаром
обавезне имунизације, даје у
другој и седмој години живота
детета.
У складу с предложеним мерама Института „Батут”, на
територији Републике Србије
интензивно се спроводи вакцинација свих невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних особа узраста од навршених дванаест месеци до навршених осамнаест година. У
„Батуту” наводе да мере пооштреног надзора треба спроводити до даљег, односно најмање у периоду двоструке макси мал не ин ку ба ци је од по следњег регистрованог случаја, а у складу с параметрима у
оцени и процени епидемиолошке ситуације у жаришту
епидемије, а то је цела територија државе.
Д. Кожан

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Нека ваш осмех буде
холивудски

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Кликом до података
Ове године почела је да ради јединствена база локалних пореских
администрација, а
грађани ће преко
интернета моћи да
приступе бази података.
Ту ће моћи да
погледају своје дуговање за порез на
имовину и да га
плате електронски.
Грађани ће увид у
по ре ске оба ве зе
моћи да добију једноставним уносом ЈМБГ, а ова
услуга ће бити омогућена и
фирмама, које ће податке добијати уносом јединственог пореског ПИБ броја.

У јединственом централном
систему, осим пореза на имовину, налазиће се и подаци о
самодоприносима и еколошким
и комуналним таксама. Д. К.

Доведите свој осмех до савршенства без непотребног брушења зуба. Винири, познати и
као фасете, најтање су керамичке надокнаде и идеално решење за промену боје, облика
и величине зуба.
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалите том услу га, са вре ме ном
опремом, професионалним и
љубазним особљем и пријатним амбијентом, па се све већи број наших суграђана одлучује за услуге те стоматолошке ординације, којом руководи др Ђорђе Николић.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су припремили велике новогодишње попусте.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

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.

звучни 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 лабораторији те установе паци-

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.
УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК
+ ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

др Јован Рудић
(ГАК „Народни фронт”)
Заказивање радним данима 7–14

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
кошта 2.000 динара, ултра-

јенти 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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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

БЕЗ РАСПРАВЕ КРОЗ 79 ТАЧАКА
Незадовољни
опозициони
одборници изашли
из сале
Циљ им је да се
домогну власти, јер
је за њих власт сласт,
а не одговорност –
рекао је шеф
одборничке групе
СНС-а
Представници грађана окупили су се у великој сали Скупштине града 29. децембра сада већ претходне године да би
прошли кроз чак 79 тачака
дневног реда. Али, нажалост,
брзо им је бројно стање опало
и, што је важније, изостанак
одборника из група „Слободно
Панчево” и „За наше Панчево”
најавио је да ће парламентарна расправа бити мршава, веома мршава.
Тако је и било: кроз огроман број тема, при чему је прва била буџет Града за 2019,
протрчано је за само сат и по
времена.
Ко кога слуша и чује?
Приликом давања предлога за
допуну дневног реда опозициони одборници су били вредни; излазили су за говорницу
покушавајући да убеде представнике власти да се говори о
још неким важним темама. Павле Ђукић („За наше Панчево”)

желео је да се расправља о „злоупотреби материјалних јавних
ресурса у политичкој кампањи”, јер је то, према његовим
речима, „противзаконито”.
Никола Ћурчин („Слободно
Панчево) тражио је да се проговори о проблемима у Апотеци Панчево, недоступности јавних простора, расподели средстава на конкурсима за јавно
финансирање медија...
Ђукић је, пошто је све што
је предложено као допуна глатко одбијено и „јер нема одговора на велики број одборничких питања”, с говорнице рекао да ће чланови његове одборничке групе напустити седницу, што су „испратиле” и колегинице и колеге из „Слободног Панчева”, уз констатацију
да не желе да дају „легитимност раду овакве скупштине”.
Први је реаговао председник
Скупштине града Тигран Киш,
рекавши да му је жао, зато што
је „ово место за сучељавање
мишљења”.
У холу Градске управе, одмах по напуштању седнице, Дејан Јовановић („Слободно Панчево”) изнео је мишљење да
„опозиција прича упразно”, пошто због изостанка телевизијских преноса седница и затворености појединих медија „мора да се обраћа само власти,
којa нас не слуша и не жели да
чује”. Ипак, заједнички закључак опозиционих одборника био
је да ће и током 2019. године
наставити да се политички боре у локалном парламенту.

ГРАДОНАЧЕЛНИКОВА
НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА
Драге суграђанке и суграђани,
На измаку старе, а на прагу
нове 2019. године, сумирајући
резултате, после много година
можемо рећи да се Панчево
враћа себи и поново постаје
снажан и модеран индустријски центар на
мапи Републике Србије, али и Европе. Након 40 година Панчево пролази кроз
фазу нове индустријализације, и то као
седиште индустрије са чистим технологијама и еколошки одрживом производњом. Уз остварене
инвестиције, као и с већ испланираним будућим улагањима, јасно су профилисани развој и перспектива нашег града
и свих људи који у њему живе
и раде.
Уз све напоре које као локална самоуправа улажемо,
спроводећи доследну и развојну политику на свим нивоима
– локалном, покрајинском и
републичком, кроз реформе,
изградњу и модернизацију, сигуран сам да је пред Панчевом
и његовим грађанима светла

будућност и да ће оно у годинама пред нама заблистати у
пуном сјају, као модеран европски административни, културни и привредни светионик наше државе Србије и целог региона.
Хвала вам на стрпљењу, хвала вам на
поверењу, а ја вас
уверавам да ће у наредној години, из
месеца у месец, бити
видљиви ефекти
свих инвестиција
и свеобухватног рада на томе да до
њих дође.
У 2019. години вам
желим пре свега добро здравље, пуно љубави и разумевања према својим ближњима,
стрпљења, солидарности, да
остварите своје личне и пословне циљеве, али да нам пословни успех не буде једини
мотивациони фактор, него и
помоћ другима и хуманост.
Драге Панчевке и Панчевци, желим вам све најбоље и
срећну нову 2019. годину!
Градоначелник
Саша Павлов

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Подстицајно окружење
Канцеларија за младе града
Панчева учествовала је на завршној омладинској конференцији у овој години под називом „Подстицајно окружење за
младе”, коју је у Палати Србије отворио министар Вања Удовичић.
Конференцији су претходилa
два радна дана у спортско-рекреативном центру „Караташ”,
где су представници свих организација радили на препору ка ма и при ме ри ма до бре
праксе који су изнети на конфе рен ци ји. Оним што Град
Панчево односно Канцеларија
за младе може да се похвали,

јесте да су панчевачка три пројекта („Култура на поклон” –
Град Панчево и Канцеларија
за младе, „Escape Room” – Удружење KOMПАС и „Образовање 4.0” – Удружење „Connecting”) на завршној конференцији представљена и истакнута као најбољи примери добре
праксе у Србији у раду с младима.
Организатори конференције били су Министарство омладине и спорта, Национална канцеларија за младе, КОМС, НАПОР и „Млади истраживачи
Србије”.

О одласку представника опозиције из скупштинске сале
говорио је и Жељко Сушец,
шеф одборниче групе СНС-а.
Он је подвукао да је разочаран јер не може да верује да
„поједини представници опозиционих странака који тобоже раде у интересу грађана демонстративно напуштају седницу када се расправља о врло важној тачки – буџету Града”, додавши:
– То више говори о њима и
то је порука грађанима да они
који се представљају као борци за град Панчево, не размишљају уопште о будућности.
Очигледно имају друге циљеве: да се домогну власти, јер је
за њих власт сласт, а не одговорност.
Аплаузи за говорнике
Прву тачку дневног реда – Одлуку о буџету Града Панчева
за 2019. годину – образлагао је

заменик градоначелника Предраг Живковић, који се бави
јавним финансијама.
– Ако га одборници усвоје,
буџет Града за 2019. годину
износиће 5.079.680.000 динара, што је у односу на предлог
за 2018. годину умањење за
100 милиона динара. То, наравно, не значи да је ситуација лоша. Храбри нас скоро све
у вези с приходима класичне
буџетске потрошње. Такође,
умањено је кредитно задужење. Ово су основни фактори
због којих је дошло до укупног умањења у плану, а већ
ћемо првим ребалансом тај
износ увећати – објаснио је
Живковић.
Он је додао да је све прецизирано и у програмској класификацији, да има ту још много
детаља, али да међу најважније спада чињеница да се „у капиталном делу буџета налази
опис 47 инвестиција које су у

току”. Живковићево излагање
одборници владајуће већине
испратили су аплаузом.
За реч се јавио Зоран Јовановић (ДС), који је нешто касније, када је буџет усвојен, такође напустио седницу.
– Овде представљам грађане, а не себе. Нећу вам ни ја
дати легитимитет, ова скупштина има мању демократичност од ватиканске енклаве кад
се бира папа: не видимо се, а
усваја се најважније – буџет.
Најбоље у њему је што нема
кредитног задужења, а ипак ће
га бити ребалансима, и то највећег, јер је предизборна година – рекао је Јовановић.
Затим је шеф социјалиста
Никола Дангубић казао да „буџет мора крајње прецизно да
прикаже и приходовну и расходну страну, а панчевачки није довољно напредан”. Желевши да с политичке стране до-

датно образложи буџет, Жељко Сушец је рекао:
– Социјална давања из градске касе доказ су да је ова власт
социјално одговорна. Захваљујући политици мира и безбедности коју води председник
Вучић, много је веће поверење
у нашу државу него раније, па
имамо резултате и у привреди: проширење северне индустријске зоне за 25 хектара,
што значи да ће бити још инвеститора поред Немаца, и домаћих и страних, па ова зона
постаје мотор економског развоја. Издвојен је новац за материјалне трошкове школа и
установа културе. У оквиру пољопривреде биће уложено 200
милиона динара за уклањање
дивљих депонија, што говори
да се бавимо заштитом животне средине. Морам и да наглас упитам: када је иједна
власт пре нас смањивала субвенције јавним и јавним кому-

налним предузећима, а ми радимо на томе, као и да се повећају зараде буџетским корисницима до десет одсто. Коалиција на власти предвођена
Српском напредном странком
рационално ради у интересу
грађана.
Уследио је, поново, аплауз.
И Соња Радивојев (ЛСВ) коментарисала је предлог изгледа градске касе: објаснила је
да селима треба дати новац,

– Одлуком је предвиђено да
свака услуга има умањење од
десет одсто за породице које
остваре право на то. У ову групу улазе корисници новчане и
социјалне помоћи и лица с ниским примањима, а у овом тренутку за једночлано домаћинство то је месечни приход од
14.414 динара, док је за шест и
више чланова породице цензус 34.652 динара – истакла је
Сузана Јовановић.

јер „у Долову нема асфалтирања, водовода и вртића, а село доноси новац у буџет Града од продаје земљишта”. Самостални одборник Предраг
Богатинчевић истакао је да је
нормално да се школама обезбеде материјални трошкови,
али да је проблем што су инвестиције на висини од само
12 милиона динара за 25 школа на територији града, па је
апе ло вао на власт да из
кредита да ју још нов ца за
образовање.
Предложени буџет је, затим,
усвојен.
Суд старији
Веома брзо, без известилаца,
прошло се онда кроз петнаестак тачака, попут израде планова детаљне регулације, измена одлука о таксама, о пословном и магацинском простору...
Известиоца је за говорницу
извела Одлука о субвенциониса њу тро шко ва ко му нал них
услуга социјално најугроженијим грађанима – ресорну
чланицу Градског већа Сузану
Јовановић. Она је објаснила
да је „пред нама одлука о субвенционисању свих комуналних услуга и делатности од
јавног значаја: снабдевање водом и одвођење отпадних вода, одношење смећа и даљинско грејање”.

Једна, на прву лопту, неупадљива одлука изазвала је реак ци ју Ни ко ле Дан гу би ћа
(СПС). Он је поводом Одлуке
о давању на коришћење Граду
Панчеву без накнаде на неодређено време дела објекта (први спрат) и две гараже у Улици Жарка Зрењанина 17 у државној својини за потребе Завода за заштиту споменика културе у Панчеву рекао да „она
нема утемељење јер нема реалне ситуације”, те да би требало да се сачека епилог судског спора. На то је крaтко реаговао Киш, рекавши да је „суд
старији, па ће Град исправити
све оно што буде требало ако
до тога дође”.
Преосталих педесетак тачака, а велику већину њих обрадили смо кроз извештаје са седница Градског већа, усвојено
је у тишини, већинским подизањем руку. Теме су биле измене програма пословања и
финансијских планова за 2018,
као и програми рада за ову годину јавних и јавних комуналних предузећа и установа културе.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 11. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (2)

Пише: Дејан Трифуновић

ТУРНЕЈЕ ПО ИНОСТРАНСТВУ И ВЕЛИКИ БРОЈ ПРИЗНАЊА
Стварањем бољих услова за рад, опремањем додељених просторија у новооснованом Дому омладине (од 1974.
године) и обезбеђивањем подршке Рафинерије нафте Панчево (од 1977.
године) остварен је читав низ нових
кореографских поставки и успешних
учешћа у програмима фестивала широм Југославије. У том периоду ансамбл је гостовао у: Неготину, Брестовцу код Неготина (родном месту
Станка Пауновића), Јабуци код Пријепоља, Куманову, Книну, Дрвару, Сијековцу, Госпићу, Љубљани, Биограду на Мору... Костими који су израђени за потребе новопостављених кореографија сачувани су и у употреби
су до данашњих дана.
Ансамбл је остварио значајне резултате на најпрестижнијем Фестивалу
музичких друштава Војводине у Руми, о чему сведоче: бронзана плакета
из 1977. године за игре из западне
Србије, сребрна плакета из 1978. године за буњевачке игре и златне плакете из 1979, 1980. и 1981. године за
„Врањанску свиту”, игре из Баната и
„Бранково коло”.
Настављају се и турнеје по иностранству. У неизбрисивом сећању
играча остале су турнеје по Грчкој
(фестивал у Каламати, 1977) и гостовање у Румунији (1980), у збратимљеном граду Решици, с којим је успостављена вишегодишња сарадња.

Учесници турнеје по Енглеској 2002. године
Београд (Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Центар „Сава”, Дом
синдиката)...
Настављена су и успешна представљања на фестивалима музичких друштава Војводине у Руми, 1983. и 1988.
године, освајањем бронзаних плакета за извођење игара из западне Србије и влашких игара из Хомоља. Битан помак у раду Друштва предста-

Кадар из кореографије „Бранково коло”, која је
симболизовала братство и јединство југословенских народа
За уметничког руководиоца ансамбла 1981. године постављен је Ивица
Руптак, дугогодишњи играч. У том периоду на репертоар ансамбла постављене су нове кореографије: „Линђо –
игре из Далмације” и „Руговска свита”
у кореографијама Бранка Марковића,
игре из Шумадије и Поморавља у кореографији Александра Пауновића,
игре из источне Македоније у кореографији Глигора Василева и влашке
игре из Хомоља и околине Лесковца у
кореографији Ивице Руптака.
КУД-у „Станко Пауновић НИС–
РНП” додељена је Златна плакета Рафинерије нафте Панчево 1982. године за постигнуте резултате.
Осамдесетих година фолклорни ансамбл и народни оркестар одлазе на
неколико веома успешних турнеја: у
Румунију (1985), Чехословачку (прво
место за извођење „Врањанске свите”
и награда за најбољу кореографију на
фестивалу), Белгију, Холандију и СССР
(1989). Почетком деведесетих КУД
свој уметнички програм представља
у Италији, Швајцарској и Холандији.
Настављена су и гостовања широм
СФРЈ: Решетари, Биоград, Пакоштане, Сисак, Куманово, Умаг, Сијековац, Банатски Карловац, Пландиште,

вља покретање школе фолклора, на
иницијативу Милана Вујновића, која
представља непресушан извор талената. Поред проба фолклора, уведене
су и пробе класичног балета, које су
унапредиле став и покрете играча.
Већ 1991. године на Музичком фестивалу деце Војводине у Сомбору
најмлађи чланови КУД-а успешно су
приказали свој таленат и умеће и показали да за будућност КУД-а не треба бринути. Том приликом изведене
су женске игре из Македоније, а ансамбл је награђен златном плакетом.
Поред Милана Вујновића, у том периоду у раду с децом учествовале су
Наташа Војводић и Светлана Ђисалов Лана.
За уметничког руководиоца ан самбла 1994. године постављен је
Зоран Васковић, првак Националног
ансамбла „Коло” из Београда. Из тог
периода остаће упамћена музичкосценска представа у десет слика „Банатска свадба” у режији Зорана Ротара. Овај велики подухват остварен
је уз учешће свих чланова Друштва:
ветерана, првог ансамбла, дечјег ансамбла, народног оркестра, као и
глумаца, чланова „Атељеа младих”
из Панчева. Припрема и извођење

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ПАНЧЕВО

Увођење у војну евиденцију
Из Центра Министарства одбране
Панчево стигло је обавештење које
преносимо интегрално.
„На основу члана 15 Закона о војној, радној и материјалној обавези и
члана 4 став 3 Уредбе о начину и
поступку извршавања војне, радне и
материјалне обавезе, позивамо сва
лица мушког рода, држављане Републике Србије, рођена 2001. године и старијих годишта (1989–2000)
која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију, да се јаве у
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Панчево, Улица
Ми ло ша Обре но ви ћа 1, че твр ти

спрат, соба број 10, ради увођења у
војну евиденцију.
„Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана у времену од
9 до 15 часова у периоду од 14. јануара до 28. фебруара 2019. године. Регрут који се уводи у војну евиденцију
треба да понесе личну карту. Уколико
је не поседује, на увид треба понети
другу јавну исправу из које се може
утврдити идентитет, а у иностранству
– важећу путну исправу. Регрути који
бораве у иностранству дужни су да се,
ради увођења у војну евиденцију, јаве
надлежном дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије.”

ове представе привукли су велику
пажњу медија, а премијеру је снимила Телевизија Нови Сад и више
пута емитовала у својим програмима. На репертоар ансамбла постављено је неколико кореографских
минијатура: циганска игра из Војводине, шота и хумореска из Шумадије. Као значајно достигнуће из тог
периода остаје награда публике на
Фе сти ва лу му зич ких дру шта ва
Војводине из 1995. године за извођење игара из Баната, Шумадије и
Поморавља.
Уметнички руководилац ансамбла
1996. године постаје Дејан Трифуновић, дугогодишњи играч КУД-а, од
1986. године, који је искуство у руковођењу ансамблима стицао радећи с
дечјим групама од 1993. У том периоду покренут је рад женске групе певача, од 1996. године, под руководством етномузиколога Сање Станковић, и остварено је неколико гостовања у иностранству: 1997. године у Бугарској и Мађарској, као и 1998. године у Грчкој. Група певача, одмах
по оснивању, привукла је велику пажњу публике, медија и стручне јав-

ности, и остварила
читав низ наступа,
који су крунисани
наградама за традиционално певање. Руковођење ансамблом у двогодишњем периоду закљу че но је успе шним представљањем на Фестивалу
музичких друштава Војводине у Руми у ју ну 1998,
освајањем бронзане плакете за извођење игара из Мачве и влашких игара из Хомоља, специјалне награде за
традиционално певање и награде публике. Те 1998. године обележено је
50 година постојања Друштва свечаним концертом и објављивањем пригодног каталога у децембру 1998. У
том периоду на репертоар ансамбла
постављене су игре из Мачве, јужног
Баната, крушевачке Жупе и влашке
игре из Хомоља. Остаће упамћена и
успешна представљања дечјих ансамбала на музичким фестивалима деце
Војводине: 1995. године с влашким
играма из Хомоља и освајањем златне плакете, 1997. године са играма из
крушевачке Жупе и освајањем златне плакете и 1998. године са играма
из јужног Баната и освајањем сребрне плакете.
Током 1999. године ансамблом је
руководио Горан Бауцал, дугогодишњи играч и солиста ансамбла, који
је дао велики допринос раду Друштва
несебичним залагањем и очувањем
ансамбла током бомбардовања наше
земље. Реализовано је учешће ансамбла у програму међународног фестивала фолклора у Румунији.
Од 2000. године руковођење ансамблом, по одслужењу војног рока,
наставио је Дејан Трифуновић. Уследила су учешћа у програмима најзначајнијих фестивала у Србији, као

што су: „Бемус” у Београду, „Вуков
сабор” у Тршићу, „Хомољски мотиви” у Кучеву, Сабор народног стваралаштва Србије у Тополи, „Вршачки
венац” у Вршцу, „Црноречје у песми
и игри” у Бољевцу, „Царевчеви дани”
у Великом Градишту... Ансамбл је
учествовао у програмима међународних фестивала у Пољској, Грчкој,
Румунији, Словачкој, Чешкој, Белгији, Италији, Аустрији, Швајцарској,
Мађарској, Бугарској, Енглеској, Канади, Турској, Тунису, Хрватској, Словенији, Црној Гори, Македонији, Шпанији, Португалији, Босни и Херцеговини и Русији.
КУД „Станко Пауновић НИС–РНП”
у сарадњи с Домом омладине и под
покровитељством Града Панчева покренуо је 2001. године фестивал певачких група „Етно глас”, који је од
самог почетка привукао изузетну пажњу учесника, медија и стручне јавности. Настављају се успешна представљања на музичким фестивалима
деце Војводине у Сомбору и Новом
Бечеју: освајањем златне плакете за
извођење влашких игара из Хомоља
(2000), за извођење игара из Доње Јасенице (2001) и за извођење игара из
Баната и околине Лесковца (2002).
Велике успехе 2002. године остварили су први извођачки ансамбл и
народни оркестар освајањем златне
плакете на Фестивалу музичких друштава Војводине у Руми и освајањем
бронзане плакета на Фестивалу фолклорних ансамбала КУД-ова Србије
у Пожаревцу. У фестивалском програму приказане су игре из Доње Јасенице у кореографији Дејана Трифуновића и игре из околине Ниша у
кореографији Славице Михаиловић.
Наступом народног оркестра руководио је Сорин Бољанац. Поред успешних представљања у нашој земљи,
2002. године остварене су и две велике турнеје по Италији (Сардинија)
и Енглеској.
Ансамблу су 2003. године додељене Награда града Панчева за изузетна достигнућа у области културе и
Златна плакета Савеза аматера Србије за 55 година континуираног и успешног рада.

НАША АНКЕТА
ШТА БИСТЕ ВОЛЕЛИ ДА ОСТВАРИТЕ У 2019. ГОДИНИ?

Рационални планови

Љ. ЈАКОВЉЕВИЋ

О. Ж. ЈОКАНОВИЋ

Испратили смо 2018. годину. Некоме је била успешна, али има и оних
који су једва чекали да окрену лист и
крену из почетка. С првим данима
јануара појавили су се планови, одлуке и нови циљеви које желимо да
реализујемо.
Питали смо наше суграђане шта
су они замислили да остваре у 2019.
ЉИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ,
оператер отпреме у Рафинерији:
– Тренутно доста времена проводим са своје две ћерке код куће, али
се у априлу враћам на посао након
трудничког боловања. Надам се да ћу
на том пољу бити успешна ове године, а волела бих да ми сви најближи
буду здрави и срећни.
ОЛГА ЖОЛНАЈ ЈОКАНОВИЋ,
стјуардеса у пензији и председница
УГ „Панонке”:
– Очекујем још бољу афирмацију
женског стваралаштва кроз још већу
подршку Града и институција. Такође, очекујем чистији град, уз заједничке акције грађана и комуналне полиције у проналажењу и кажњавању
твораца дивљих депонија свуда по гра-

М. ШЉИВАР

М. МАНИЋ

ду. Поред тога, и оживљавање коришћења реке Тамиш кроз пружање организованих садржаја: регате, вожње
бициклом, посматрања птица и сл.
МАРИНА ШЉИВАР, фризерка:
– С обзиром на то да сам у прошлој
години проширила своју породицу за
још једног члана, ове године имамо у
плану проширење стамбеног простора. То ми је циљ, а моја највећа жеља
је да се то брзо заврши. Много је тога
што бих волела да се оствари у овој
години, а за све је основа добро здравље. Стога својој деци, породици, пријатељима и познаницима желим само добро здравље и све жеље ће се
остварити.
МИЛАН МАНИЋ,
самостални уметник:
– Најпре бих свима пожелео што и
себи желим: здравље, мир и радост.
Волео бих да будем задовољан собом.
Затим, да ми не недостаје надахнућа
и стваралачке енергије, како бих могао да урадим много добрих и лепих
слика. И напослетку, да ме послужи
и срећа не би ли ми и околности
ишле наруку. Труд се подразумева.

Б. МАТИЈЕВИЋ

А. СТОЈКОВИЋ

БОРИС МАТИЈЕВИЋ,
професор музике:
– Ове године навршава се четрдесет година од оснивања Фестивала
музике за децу „Распевано пролеће”.
Жеља ми је да јубилеј обележимо како и заслужује. Поред концерта, волео бих да направимо изложбу докумената од прве приредбе. Имам богату фото, видео и другу документацију, па ако смогнемо могућности,
волео бих да направимо документарни филм, а било би драгоцено урадити и књигу о „Распеваном пролећу”.
Жеља ми је да ове јубиларне године
мале солисте прати велики оркестар.
Надам се да ће, уз разумевање надлежних и бројних сарадника, жеље постати стварност.
АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ,
фото-репортер:
– Можда звучи чудно, али волео
бих да ове године добијем посао. Са
четрдесет осам година имам пет година радног стажа и збиља мислим
да је крајње време да се и мени то догоди. Ове године конкурисаћу и за
пријем у УЛУПУДС, а планирам и
пету самосталну изложбу.
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РАЗГОВОР СА ЗОРАНОМ ДЕРАНИЋЕМ

ЦРТАЊЕ ЈЕ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА
Школа је отворена
сваког уторка, среде
и четвртка од 17
до 20 сати

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Врсте опасних и штетних
материја у земљишту (1)
Према Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја
у земљишту, приликом анализе токсичности земљишта најчешће се испитују
следеће опасне и штетне
материје у земљишту: никл
(Ni), хром (Cr), олово (Pb),
кадмијум (Cd), жива (Hg),
арсен (As) и флуор (F). С
тим у вези у наредним редовима даћемо више инфор ма ци ја о сва ком од
ових елемената понаособ.
Први од њих је никл (Ni).
Овај елемент је доста распрострањен у природи. Садржај никла у земљиштима у свету просечно изно-

Олово (Pb) веома је важан елемент за индустрију акумулатора, боја, антикорозивних средстава, као
и при производњи бензина и осталих нафтних деривата. Присутан је такође при аутогеном резању,
заваривању оловног лима
и при производњи стакла.
Један од начина загађивања земљишта јесте коришћење бензина, при чијој
се производњи као адитив
користи олово. Његовим
сагоревањем олово долази
на површину земљишта и
загађује га. Поред могућих
извора загађења, његов садржај у земљишту зависи

си 50 mg/kg, а у земљиштима централне Србије
на ђе но је про сеч но 48
mg/kg. Према једној од ранијих студија, у земљиштима града Панчева нађено
је у просеку 37,13 mg/kg.
Мак си мал но до зво ље на
вредност за садржај у земљишту износи 50, а по
не ким ме ри ли ма 100
mg/kg. На његов садржај у
земљишту утиче pH земљишта, а потом присуство органске материје и глине.
Уколико се нађе у већим
количинама у организму,
може довести до хроничног тровања, када настаје
едем плућа, а при мањим
уно ше њи ма до во ди до
оштећење панкреаса и тироидне жлезде и до слабљења срца и имуносистема. Уколико су у земљишту присутне веће количине овог елемента, његова токсичност се може смањити додавањем фосфора.
Хром (Cr) среће се искључиво у облику једињења.
Посебно се чврсто веже у
земљиштима богатим хумусом и глином. Садржај
хрома у земљиштима у свету износи 50 mg/kg, а у земљиштима централне Србије нађено је просечно 48
mg/kg. У земљиштима града Панчева нађено је у просеку 36,45 mg/kg. То су знатно мање вредности од оних
за свет и централну Србију, далеко мање од максимал но до зво ље них (100
mg/kg), и сасвим су безбедне за биљну производњу.
Најопаснији је шестовалентни облик, који има и
генотоксично деловање и
утиче на појаву алергије,
бронхитиса, запаљења плућа, али и рака плућа. У земљиште најчешће доспева
преко муља, компоста, фунгицида, отпадних вода индустрије обуће и др.

од матичног супстрата на
којем је оно формирано.
На садржај олова у земљишту свакако утичу pH вредност, као и садржај органске материје и хумуса. Садржај олова у земљиштима у свету креће се од 0,1
до 20 mg/kg, а у земљиштима централне Србије
на ђе но је у про се ку 40
mg/ha. Дозвољени максимал ни са др жај је 100
mg/kg. У земљиштима општине Панчево нађено је
у про се ку 21,59 mg/kg.
Усвајање већих количина
олова може довести до смањења синтезе хемоглобина и развитка анемије, као
и поремећаја неуролошких
функција. На изложеност
олову веома су осетљиви
деца, одојчад, фетуси у материци и трудне жене. Пренос олова из плаценте код
људи почиње већ у дванаестој недељи развоја и наставља се даље током развоја. Деца апсорбују четири-пет пута више олова од
одраслих, а биолошки полуживот може бити знатно дужи код деце него код
одраслих. Олово је отров
који се акумулира у скелету. Олово је токсично и за
централни и за периферни нервни систем и изазива субенцефалопатске и неуролошке ефекте, као и
ефекте у понашању. Највећа опасност од већег (токсичног) присуства овог елемента може се очекивати
око индустријских постројења која га прерађују, поред транзитних саобраћајница, као и тамо где је кори шћен ка на ли за ци о ни
муљ.
У наредном броју недељника „Панчевац” више речи биће о преостале четири опасне и штетне материје: кадмијуму, живи, арсену и флуору.

Школа цртања Дома омладине почела је да ради давне
1982. године, на идеју академског сликара Чедомира Кесића. Још од првог дана замишљена је као бесплатни отворени атеље где млади људи
уче основне принципе цртачког заната, кроз студијско цртање по моделу. У овој школи
многи млади људи припремали су се за упис на факултете
и академије, а велики број заин те ре со ва них за умет ност
имао је прилику да посети изложбе и послуша предавања о
новим и старим уметничким
занатима.
За хва љу ју ћи овој шко ли
Панчево може да се похвали
великим бројем уметника који су својим радом обликовали ликовни живот наше средине.
Школу цртања води академски сликар Зоран Деранић, с
којим смо разговарали о њеном значају, као и о конкретним плановима за наредни период.
ПАНЧЕВАЦ: Школа цртања
постоји тридесет седам година. Похађали су је и они који
су имали намеру да се професионално баве уметношћу, али
и они којима је цртање само
хоби. Када сте се ви први пут
сусрели са овом школом?
ЗОРАН ДЕРАНИЋ: Ова школа није само за припреме за
факултете, већ је ширег спектра. Људи овамо долазе и из
хобија, због неког личног инте-

ких школа, где људи раде из
маште или по свом сећању,
овде се све ради по моделу.
Сви они који желе да савладају основни курс цртања, а он
је важан за све школе и све
ликовне области, морају да
прођу кроз то студијско, аналитичко цртање по моделу, где
је људска фигура врхунац неког умећа. Када то савладају,
способни су да се даље развијају. Основни курс се учи, али
не може да се научи како постати уметник. Тај креативни
живот свако носи у себи, а овај
рационални, занатски, може
само да помогне да се то креативно испољи. Чеда Кесић је
обележио ову школу, усмерио
много људи и на неки начин

ресовања, без неких великих
амбиција, јер желе да проведу
квалитетно своје време. То је
један од аспеката који је веома важан. Има доста оних који су овде одавно, па су практично домаћини. Друга линија су они који се професионално баве цртањем. То су деца која се спремају за средње
уметничке школе и факултете. Данас има доста добрих
школа и факултета, и државних и приватних. Најтеже је
уписати се на Ликовну академију и Факултет примењених
уметности. Ја сам такође био
полазник ове школе од самог
почетка. Она је почела да ради 1982. године, а ја сам већ
наредне године почео да долазим.
• На каквим принципима је
установљена ова школа?
– Чеда је успоставио школу
на оваквим принципима какви су и дан-данас. То је школа која је веома слична класама на академији. Ради се по
моделу. То је веома важно, јер
за разлику од неких хобистич-

ликовни живот Панчева. Буквално је променио уметничку слику нашег града, а мислим да је ова школа једна од
ретких у Србији која је бесплатна.
• Ви сте се такође у овој школи припремали за студије?
– Да, имао сам осамнаест
година када сам почео да долазим. Након уписа на факултет отишао сам у војску, па
сам по повратку наставио студије. Интересантно је да се сви
који су били полазници ове
школе радо враћају у овај простор. Долазио сам и као студент кад год сам могао, чак и
као уметник који је већ био
нашао место у том свету. Волео сам да долазим да цртам
или барем да обиђем људе. То
је оно што је специфично за
ову школу.
• Млади могу и да излажу
радове у Дому омладине?
– Галерија коју имамо у овој
згради, омогућава да афирмишемо младе људе. Полазници
ове школе имају прилику да
излажу овде први пут. То је

прво појављивање, које представља одличну референцу. Ја
чувам све каталоге, јер је то
веома значајно. Ми смо заузели став да желимо да промовишемо младе људе, полазнике наше школе. Направили смо у последње време пет-шест добрих изложби. То су
углавном млади који су уписали Ликовну академију у Београду. Промовисали смо рад
наших старијих чланова Николе Комосара и Шандора Шеберлеа. Имамо и два професионална уметника, који су одлучили да раде по моделу, јер
их то инспирише.
• Да ли у школу може да дође и неко ко нема никакво знање, али жели да нешто научи?
– У школу може да дође
свако ко осети потребу. Може да види и проба. Побуде
из којих би неко дошао су
лична ствар. Мој задатак је
да пружим стручну помоћ људима. Да проценим на ком
су нивоу и да утврдим неки
програм на основу онога што
они желе да постигну. Неки
дођу са искуством, неки без
њега, а има и оних који су
учили сами, али погрешно.
Дуго се баве цртањем без увида како се то стварно ради.
Учврсте се у погрешним схватањима, па је потребно одучити их и поново научити.
Многи имају нека предубеђења о овом послу. Сматрају
да је то посао само забавног
карактера. Међутим, ту има
више нивоа и озбиљног рада.
Да би се неко припремио за
академију, стварно мора да
прође један озбиљан дрил, и
то не само у техничком смислу. Мора да научи шта да
гледа, како да гледа и због
чега. Већина људу сасвим погрешно гледа на ствари, па
тек кад покушају некога да
нацртају, онда виде колико
не знају да гледају. Овај процес подразумева велики рад
на себи. Буквално, у почетку
у Школи цртања градимо програм заснован на основама,
ко ји по ла зни ци ма ка сни је
омогућава да цртају спонтано на основу стеченог искуства. Цртање је више начин
раз ми шља ња не го ствар
гледања.
• Да ли је управо то што
Панчево има Школу цртања
скоро четрдесет година допринело да имамо велики број
уметника?
– Да. Мислим да су Школа
цртања и ангажман Чедомира Кесића изван школе, са
свим предавањима која су одржана, допринели томе. Оно
што је везано за школу и да-

тира пре ње, јесте ликовна колонија. То је све повезано.
Управо се сада обележава педесетогодишњица колоније, а
основали су је Чедомир Кесић и Миле Ђорђевић, што је
касније наставио Стојан Бошков. Драган Ђорђевић такође много помаже Стојану у
томе. Да Бошков није преузео колонију, не знам да ли
би до сада то опстало. Та атмосфера из колоније пренела се на укупни ликовни живот Панчева и околину – Вршац, Опово и Старчево. Оволики број сликара и ликовних уметника датира још из
1969, када је настала колонија, касније је томе допринела
школа, а и многи уметници
који су радили с младим људима. Ја дуги низ година заједно са супругом радим с децом. Припремали смо велики број људи за уметничке
школе и факултете. Ту је и
Светозар Алексић, који ради
у Регионалном центру за таленте, који такође спрема младе за пријемни. Ја сам се и
код њега спремао. У последњих седам-осам година око
двадесеторо људи се уписало
у уметничке школе и то је
огроман број уметника који
само што нису ступили на ликовну сцену.
• Какви су планови Школе
цртања?
– Школа има традицију и
бренд је овог града. Наставићемо истом линијом, али ћемо покушати да побољшамо
услове рада. Желим да покренемо и неке нове ствари, као
што је дигитална презентација, да се посветимо више и савременим технологијама. Планирамо да направимо отворени графички атеље петком.
Засад испитујемо терен и заинтересованост. Идеја је да се
у Дому омладине штампају
радови на графичкој преси.
Сваки аутор који би желео да
штампа своје графике, оставио би два отиска Дому омладине и на тај начин би ова
културна установа имала радове које би могла да поклони својим партнерима и пријатељима, а остали би нам и
радови за презентовање. Тако
бисмо ширили имиџ атељеа.
Значи, идеја нам је да имамо
један графички центар по узору на онај који постоји у Београду.
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА РАДНИКА НИС-а

МЕЂУНАРОДНИ ЕКО-КОНКУРС

ПОДРШКА ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ

Одговорни у акцији

Савремена
медицинска опрема
и санитетско возило
Друштвено одговорна
кампања
Нафтна индустрија Србије је
крајем прошле године уручила
донацију вредну око 100.000
евра за набавку новог лапaроскопског стуба који ће омогућити примену савремених хируршких метода у лечењу свих
корисника медицинских услуга Опште болнице Студеница.
Поред подршке коју су компанија и њени запослени пружили Општој болници у Краљеву,
НИС је набавио и ново санитетско возило с мобилним инкубатором за Клиничко-болнички центар у Косовској Митровици, вредно 45.000 евра.
Свечаности поводом уручења донације присуствовали су
др Златибор Лончар, министар
здравља у Влади Републике Србије, Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, др Зоран Мрвић, директор Опште
болнице Студеница у Краљеву,
др Милан Ивановић, директор
Клиничко-болничког центра у
Косовској Митровици, представници града Краљева, запослени у НИС-у и Општој болници Студеница, као и малишани који се лече у тој здравственој установи.
Једни од ретких
Том приликом је др Златибор
Лончар захвалио НИС-у на донацијама и истакао њихов значај за даљи рад здравствених
установа у Краљеву и Косовској Митровици.
– Желим да упутим неизмерну захвалност свим људима у
НИС-у, руководству компаније, јер у данашње време, колико
год да сте добра компанија, није лако донети одлуку да нешто
поклоните. Ова донација је само делић онога што НИС поклања као друштвено одговорна компанија здравственом систему Србије. Посебно бих желео

да укажем на чињеницу да НИС
ове и сличне хуманитарне акције иницира сам, што је данас
изузетна реткост. Уверен сам
да се НИС неће зауставити на
овоме. Драго ми је што ће и
млади специјалисти Опште болнице у Краљеву моћи да раде
на најновијем медицинском апарату, а самим тим да примене
у пракси и додатно усаврше сва
знања која су стекли током специјализације – рекао је министар Лончар. Он је изразио велику захвалност компанији НИС
због тога што је обезбедила средства за куповину новог санитетског возила за Клиничкоболнички центар у Косовској
Митровици, које ће омогућити
да се у сваком тренутку неком
помогне.
С друге стране, Кирил Тјурде њев, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, изјавио је да је донација Општој болници Студеница поклон компаније и свих
запослених.
– НИС је велика породица у
којој делимо истинске, проверене вредности. Бринемо једни
о другима, као и о заједници у

којој живимо и радимо. Када
некоме пожелимо добро здравље, трудимо се да помогнемо
тој жељи да се оствари. Трудимо се и да увек будемо тамо где
смо најпотребнији. Уверени смо
да ће стручни тим ове важне
установе набавком модерне хируршке опреме добити значајну подршку – рекао је генерални директор НИС-а. Он је додао да су празнични дани прилика за даривање и пожелео да
се санитетско возило намењено Клиничком центру у Косовској Митровици што мање користи. Како је рекао, возило ће
донети сигурност људима. На
крају је додао да му је посебно
драго што се у том возилу налази и мобилни инкубатор.
– Свака беба која пронађе
своју снагу, свако излечење овде у болници, биће за нас потврда да добре намере могу да
постану најбољи животни исходи – истакао је Тјурдењев.
Традиција
Де ле га ци ја ком па ни је НИС
посетила је најмлађе пацијенте Опште болнице Студеница

у Краљеву и уручила новогодишње пакетиће малишанима који се лече у тој здравственој установи. Новогодишњим поклонима НИС је обрадовао и децу која се налазе
на лечењу у Клиничко-болнич ком цен тру у Ко сов ској
Митровици.
Овом хуманитарном акцијом НИС је наставио да пружа
подршку медицинским установaма које су од виталног
значаја за друштво, а посебну
пажњу, у складу с корпоративним слоганом „Будућност на
де лу”, ком па ни ја по све ћу је
унапређењу квалитета живота
најмлађих. Тако су у оквиру
филантропске акције у 2017.
го ди ни за по сле ни у НИС-у
обезбедили преко 16 милиона
динара за набавку нове медицинске опреме за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине у Новом
Саду, а део средстава издвојен је за набавку савремених
медицинских апарата који су
унапредили рад Универзитетске дечје клинике „Тиршова”
у Београду.

ПОКРЕНУТА ЈАВНА РАСПРАВА О СТРАТЕШКИМ ЕКОЛОШКИМ ДОКУМЕНТИМА

Почетак велике битке
Затварање или
модернизација
постројења
Министарство заштите животне средине упутило је 25. децембра јавни позив представницима државних органа, привредним субјектима, стручној
јавности, организацијама цивилног друштва, као и осталим
заинтересованим странама да
се до 23. јануара 2019. активно
укључе у јавну расправу о Стратешкој процени утицаја за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање
(скраћено NERP). У том периоду ће ова студија, заједно с
Националним планом за смањење емисија, бити доступна
на увид и преузимање на интернет страници Министарства
заштите животне средине
www.ekologija.gov.rs.
Наиме, Министарство жели
да чује мишљење шире јавности о Националном плану за
смањење емисија опасних и загађујућих материја, чији циљеви треба да се остваре до 31.
децембра 2027. године у складу са Уредбом о граничним
вредностима емисија загађују-
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ћих материја у ваздух из постројења за сагоревање и Одлуком Министарског савета
Енергетске заједнице. Учесници расправе треба да надлежном министарству доставе
примедбе, предлоге и сугестије имејлом на адресу: upravljanje@ekologija.gov.rs, с назнаком: „Јавна расправа – Стратешка процена утицаја за НЕРП”,
или писаним путем на адресу
Министарства заштите животне средине. Јавна презентација и расправа о Стратешкој процени утицаја на животну средину и Национални план за
смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање одржаће се у сарадњи с Привредном комором Србије у четвртак, 17. јануара, у 11 сати, у
Привредној комори Србије.
У складу са Архуском конвенцијом о доступности информација, еколошко министарство ће по окончању поступка јавне расправе и након
спроведене анализе свих примедаба, предлога и сугестија
сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Стратешкој процени утицаја за
NERP, који ће објавити на својој интернет страници.
Надлежни у држави не поричу да је квалитет ваздуха нарушен у околини термоелектрана, рударских басена и индустријских зона. У овој опсежној еколошкој студији напомињу да на квалитет ваздуха

Недавно је расписан нови конкурс за реализацију програма „Млади еко-репортери”.
Реч је о пројекту међународне Фондације за образовање
о животној средини из Копенхагена, који у Србији реализује удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”. Млади између
једанаест и двадесет пет година треба да пошаљу своје
радове до 1. фебруара, а потом ће национални жири изабрати најбољи чланак, фотографију и видео-запис из све
три категорије (11–14, 15–18
и 19–25 година). У програм
могу да се укључе школе, факултети и сви заинтересовани појединци. Победници националног конкурса могу очекивати награде и учешће на
интернационалном такмичењу на којем ће одмерити снаге с вршњацима из тридесет
пет земаља.
Ме ђу на род ни про грам
„Млади еко-репортери” представља мрежу младих који
образују јавност о одрживом
развоју ангажовањем у креативном еко-новинарству. Кроз
овај програм млади еко-репортери имају прилику да истражују питања и проблеме у
вези са заштитом животне

средине и да извештавају о
њима кроз писани, фотографски или видео запис. Поред
тога, имају могућност да дају
конкретно решење за превазилажење нежељене ситуације. Остваривањем циљева овог
амбициозног пројекта млади
развијају вештине и знања,
стичу дубља разумевања о одрживом развоју, јачају комуникационе вештине и др.
Задатак је веома јасан: екорепортери треба да истраже
локалне еколошке проблеме.
Тема овогодишњег такмичења је „Енергетска ефикасност”.
Млади треба да кроз своје радове прикажу проблеме енергетске неефикасности, с посебним освртом на своју локалну заједницу и, уколико је
могуће, дају решење за проблем који описују. Питања о
значају уштеде енергије, употребе обновљивих извора енергије, очувања природних ресурса, мењања људских навика с циљем уштеде енергије и
сл. треба да буду окосница

УРУЧЕНА ЗАХВАЛНИЦА НИС-у

Важан партнер
Друштво математичара Србије уручило је компанији
НИС захвалницу за сарадњу у
2018. години. Награду је примила Снежана Лакићевић, саветник за односе с јавношћу
и комуникације у Функцији
за спољне везе и односе с државним органима.
Го дишњој свечано сти су
присуствовали представници
компанија и институција, партнери Друштва математичара
и многе јавне личности значајне за развој српске науке.
Чланови удружења доделили
су захвалница партнерима и
награде најуспешнијим ученицима који су у 2018. години освојили медаље на домаћим, регионалним и интернационалним олимпијадама из
математике и информатике.
Друштво математичара подсетило је јавност да су прошле
године ђаци и студенти остварили изванредне резултате, а
НИС, као спонзор српских математичара, дао је велики подстрек да многобројна признања с престижних светских такмичења постану део колекција многих школа и факултета.
Да подсетимо, на прошлогодишњој, 59. међународној ма-

тематичкој олимпијади ученици из Србије освојили су
чак шест медаља и у укупном
пласману заузели тринаесто
место. На међународним олимпијадама из математике наши млади математичари током ових шест година освојили су чак тридесет једну медаљу, и то: пет златних, дванаест сребрних и четрнаест
бронзаних, што Србију сврстава међу најуспешније земље у
свету. Од почетка учешћа на
међународним математичким
олимпијадама Србија је освојила чак 64 медаље.
Кроз про грам „Енер ги ја
знања” НИС од 2013. године
сарађује с Друштвом математичара, једним од најстаријих струковних друштава
у Србији, које је ове године
обележило седамдесет година постојања. У оквиру сарадње НИС-а и Друштва, руско-српски нафтни гигант годинама обезбеђује финансијску подршку за реализацију
олимпијада знања из математике и сноси трошкове за
одлазак талентованих ђака и
студената математичара на
међународна такмичења из
математике.

НОВА НАРЕДБА

Забрана за кечигу
утичу емисије сумпорових, азотових и угљеникових оксида,
чађи и других чврстих честица које потичу из термоенергетских постројења, индустрије, саобраћаја или индивидуалних ложишта домаћинстава.
Држава прихвата чињеницу
да су главни узроци загађивања
ваздуха застареле технологије,
недостатак пречишћавања димних гасова, нерационално коришћење сировина и енергије,
лоше одржавање итд. Када је
реч о нашем граду, надлежне
државне институције које су радиле на изради овог документа
о укупним емисијама азотних
оксида међу велике емитере ове
загађујуће материје сврстале су
и постројења панчевачке Рафинерије и „Азотаре”. Поред тога,
за висок ниво оксида сумпора у

ваздуху криве су и фабрике у
панчевачкој јужној зони.
На крају треба истаћи да су
за анализу и презентацију података о квалитету животне
средине који се налазе у Стратешкој процени утицаја за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање
коришћени подаци добијени
од Агенције за заштиту животне средине, из бројних извештаја о стању животне средине, из Просторног плана Републике Србије, као и из других
доступних документација из
просторних планова и студија
који третирају просторе са значајним емисијама.
Финансијска средства за израду овог важног документа
обезбедило је Министарство заштите животне средине.

По одлуци надлежних државних органа, у Србији је од 1.
јануара забрањен риболов кечиге. Изменама Наредбе о мерама за очување и заштиту
рибљег фонда прописана је
трајна забрана риболова ове
угрожене врсте рибе. Да подсетимо, Светски фонд за природу (WWF) у јуну је објавио
студију која је показала да се
кечига интензивно лови у периоду ловостаја, када је то забрањено због мреста, као и
да се неометано продаје на
пијацама и у ресторанима широм Србије испод законски
прописане мере од 40 центиметара. Чланови овог фонда
покренули су иницијативу како би се спречило даље угрожавање опстанка ове веома
значајне дунавске рибе, а подржали су је Уједињени ри-

боловци Србије и Асоцијација аласа Србије.
При доношењу ове одлуке
Министарство заштите животне средине консултовало је и
надлежне стручне организације, Покрајински завод за заштиту природе, као и Завод
за заштиту природе Србије,
који су стручним мишљењима подржали иницијативу за
успостављање трајне забране
риболова кечиге. На основу
Измене Наредбе о мерама за
очување и заштиту рибљег
фонда очекује се да ће се ова
штетна пракса зауставити.
Према Црвеној листи угрожених врста Међународне уније
за заштиту природе, кечига је
сврстана у рањиве врсте, пре
свега услед прекомерног излова, уништавања природних
станишта и загађења.
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ХРОНИКА
НАЈЛЕПША НОВОГОДИШЊА ВЕСТ

Х ИТ НА ПО МО Ћ

УРОШ БОЈКОВИЋ ПРВА
ПАНЧЕВАЧКА БЕБА

Дивчибаре –
пун погодак!

Пише:
др Мирослав Тепшић
Једна од веома лепих, али
и одговорних обавеза здравствених радника Хитне помоћи Панчево јесте медицинска пратња школске деце на дивчибарској рекреативној настави. Са задовољством можемо да констатујемо како су деца из нашег
града изузетно привилегована и срећна што су у прилици да користе све предности рекреације на тој планинској лепотици. Панчевачко дечје одмаралиште је
прави пример солидарности житеља једног града зарад добробити његових најмлађих чланова. Сваки динар из буџета уложен у ову
племениту мисију испуњену дечјим осмесима и игром
враћа се вишеструко.
Мало је простора да би
се описали сви доприноси
физичке активности здравијем телесном, умном и
духовном развоју младог бића. Прекомерна телесна тежина и проблеми које она
носи, а пре свега рани развој дијабетеса, ефикасно се
спречавају редовном и умереном физичком активношћу. Поред јачања срца, ми-

шића и костију, не треба занемарити појачану секрецију ендорфина, природног
средства против бола, који
девојчицама олакшава пременструалне тегобе, а побољшава стања хроничног
бола када је он присутан.
Доказан је утицај редовне и
умерене физичке активности на увећање хипокампуса, дела мозга који је важан
за учење и памћење. Ово
није једини допринос бољем успеху у школи, јер се,
поред побољшања моторних
особина, развијају пажња и
способност за ефикасније
решавање проблема, размишљање и учење.
Споменути ендорфин побољшава расположење, ниво енергије и самопоуздања. Деца с проблемом анксиозности усмеравају пажњу
управо на ствари које ту напетост још више увећавају.
Физичка активност, плес и
колективни спортови усмеравају пажњу на одређене
моторне задатке и вештине, чиме се прекида зачарани циклус анксиозности,
а детету даје осећање успеха и сигурности у активност
коју обавља. Проблеми усамљености и успостављања
пријатељских веза далеко се
лакше превазилазе уз физичку активност, која развија осећања припадања и
заједништва. Фокусираност
на постизање заједничког
ци ља и за до вољ ство ко је
прожима дете у тој активности, ослобађају га страха
од јавног наступа и отварају му простор за нека нова
пријатељства и везе.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Зимска нега лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свако годишње доба захтева
другачији приступ нези лица. У зимским данима највећи непријатељи коже су хладноћа, ветар, као и топао и сув
ваздух од грејања. Они исушују површински слој коже,
па је неопходна појачана хидратација. Током зиме треба
користити препарате који на
површини остављају заштитни филм, као и масније креме, јер оне праве баријеру,
па штетни спољни агенси не
могу да продру до коже.
Код одабира креме од круцијалног значаја је њен састав. Она треба да буде богата витаминима, минералима,
олигоелементима, пептидима, хијалуроном и осталим
битним активним супстанцама. Важно је и да крема буде
намењена нашем климатском
поднебљу, јер сваки део света има другачију климу, па
се самим тим и потребе коже разликују.

Спектар производа је велики, те одабир креме није
лак. Ако се водите за ценом,
углавном нећете погрешити,
јер виша цена у већини случајева значи да производ садржи све горенаведене састојке. Козметика органског
порекла је све више заступљена. Да би ваша кожа могла да прими све корисно из
креме, прво морате добро да
је очистите и припремите,
тако што ћете, зависно од њеног типа и стања, уклонити
изумрле ћелије користећи
механички пилинг биљног
порекла. Потом треба нанети течне препарате: серуме,
флуиде и ампуле. Они имају
улогу да вежу кремасте и гушће препарате и повуку их у
дубље слојеве коже. Коришћењем ампула кожа добија
неопходне активне супстанце, као што су витамини и
минерали. Флуиди и серуми
служе да стимулишу кожу да
повећа производњу колагена, еластина и хајалурона,
који се иначе већ налазе у
њој.
Зависно од типа и стања
коже, козметичке препарате
делимо на оне за суву, мешовиту и масну кожу, а према њеном стању – на оне за
осетљиву, проблематичну и
дехидрирану. Када знате којој категорији припадате, лако је одредити праву крему.
Мали подсетник: ако идете
на планину, не заборавите на
крему са заштитним фактором, јер је тамо сунце још
ближе и јаче него на мору.

Петак, 11. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Срећним родитељима
Андреи и Срђану ово
је првенац
Дечак рођен 45
минута после поноћи
У 2018. рода у
Панчево донела
1.476 малишана
Стара 2018. завршена је једнако сјајно као што је почела
и нова 2019. година: 31. децембра, пола сата пре поноћи, рођена је последња панчевачка беба у прошлој години,
а 1. јануара, 45 минута након
што је сат откуцао 12 пута,
стигао је и први овогодишњи
Панчевац.
Његово име је Урош Бојковић, а на рођењу је био тежак
3.600 грама и дугачак 50 центиметара. Дечачић је почетак
ове године улепшао не само
мами Андреи (23) и тати Срђану (29) већ и свима нама,
Панчевцима и Панчевкама, који увек 1. јануара с нестрпљењем очекујемо лепе вести из
нашег породилишта.
Златна успомена
Прворођену бебу у уторак, 2.
јануара, обишао је и градоначелник Саша Павлов, како би
је, у складу с дугогодишњом
традицијом, даривао поклоном
Града Панчева – златником.
Но како је мали Урош, због физиолошке жутице, која мало
коју бебу након рођења заобиђе, у време ове важне посете
био премештен на Дечје одељење Опште болнице, угледне
госте је дочекала насмејана мама Андреа.

Урош је добио жутицу, па је градоначелника дочекала
мама Андреа
– Порођај је протекао без
проблема, све је било у најбољем реду и родила сам здравог дечака. Због жутице ће
морати да остане у болници
који дан дуже, но и то ће брзо
проћи. Супруг Срђан нас је
посетио, а сада организује славље код куће. Неизмерно смо
срећни и захвални лекарима
и сестрама на Гинеколошкоакушерском одељењу Опште
болнице на професионалности и топлом односу према
свим пацијенткињама и бебицама – рекла је Андреа Бојковић, захваливши и градоначелнику на посети и дару за
бебу.
До 2. јануара ујутру рода је
чак седам пута посетила пан-

ВЕСТ ИЗ ШКОЛЕ „МАРА МАНДИЋ”

„Адра” донирала
новогодишње пакетиће

чевачко породилиште, а предњачили су дечаци. Све новогодишње бебице даровали су и
„Акса” и „Макс бет”, а менаџмент болнице је обрадовао мајке цвећем.
За бољи наталитет
Градоначелник Саша Павлов
открио је да му је обилазак прве бебе једна од најдражих активности у години, а подсетио
је и на то да Град Панчево има
читав сет мера усмерених на
поспешивање наталитета и помоћ породицама с децом.
– Град прву бебу дарује златником, а свако новорођено дете добија беби-пакет вредан
око 5.000 динара, који се преузима у Градској управи. Осим
тога, незапослене породиље

током првих шест месеци примају надокнаду од 7.000 динара и имамо још седам или
осам мера подршке породицама, које се разликују у зависности од броја деце. Посебно
смо ове године, да бисмо побољшали наталитет, увели и
дефинисали одређене мере које се односе на породице с тројкама, па ће тако оне добијати
више новца него до сада. Реч
је о износу од око 300.000 динара, који ће свака породица
на годишњем нивоу добијати
све док деца не напуне осамнаест година. Уз то, тројке добијају и бесплатне уџбенике,
а омогућено им је и бесплатно коришћење услуга спортских клубова и слично – истакао је Павлов.
Он је подсетио и на то да
Град од свих друштвених области највише новца издваја управо за социјална давања.
– Када је реч о овој сфери,
увек је пожељно издвојити што
је могуће више новца, али ми
по ла зи мо са ста но ви шта да
средства пре свега треба да буду добро процењена, добро избалансирана и наменска. Сведоци смо чињенице да се ради
подизања наталитета и на републичком нивоу уводе озбиљне мере, па сматрамо да самим тим и ми на локалу треба
да следимо тај пример, али и
да будемо и мало инвентивнији када је о њиховом осмишљавању реч – закључио је градоначелник.
У нашем граду се просечно
у једној години роди између
1.500 и 1.600 беба, а током
2018. на свет је дошло нешто
мање новорођенчади од тог просека: било је 1.470 порођаја, а
рођено је 1.476 беба.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Кестен-корнети

Састојци: 200 г чоколаде (за корнете), 200 мл слатке павлаке,
Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја
„Адра” је у оквиру пројекта
„Children Helping Children” донирала пакетиће за Нову годину Школи за основно и средње образовање „Мара Мандић”.
Ђаке те образовне установе
обрадовали су са чак 70 пакетића пуних гардеробе, слаткиша,

играчака, средстава за личну хигијену и школског прибора.
У школи „Мара Мандић” кажу да су пакетићи веома усрећили ученике, јер су добили
све оно што им је заиста потребно. Деца се надају да ће се
ово лепо изненађење поновити и догодине.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Захвалност лекарима
Поводом смрти мог стрица и
нашег деде Ђуре (Миливоја)
Мајсторовића, овим путем за-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

хваљујемо др Мирослави Козловачки Крчадинац, др Маријани Бандић Лазаров и др
Душану Дуди Стојићу на емпатијско-професионалној помоћи пацијенту у завидним годинама, чији су проблем покушали да реше.
Добрила (Мајсторовић)
Ковачевић с породицом

200 г кестен-пиреа, кашика рума и чоколадне мрвице за декорацију.
Припрема: На папиру за печење нацртајте десет кругова пречника шест-седам центиметара. Исеците кругове, обликујте мале фишеке и залепите крајеве уз помоћ селотејпа (селотејп трака треба да
буде дужа како би направила пун круг и залепила се за саму себе,
јер спада с масног папира).
Чоколаду растопите на лаганој температури, а затим је четкицом
пажљиво нанесите на унутрашњи део папирнатог корнета. Ставите
корнетиће на тањир, а потом у фрижидер да се чоколада стегне. На
крају пажљиво одлепите селотејп и одмотајте папир. Добићете мале чоколадне корнете које можете напунити филом по жељи.
За крему умутите слатку павлаку у шлаг, додајте кестен-пире и
кашику рума, па све још мало измиксајте. Напуните шприц са звездастим наставком и истисните мало креме у припремљене корнете. На крају све поспите чоколадним мрвицама, а корнете по жељи
декоришите растопљеном млечном чоколадом.
Савет: можете направити 10–15 папирнатих фишека и поново их
употребити за још једно премазивање, само са супротне стране. Ако
будете премазивали исту страну чоколадом, може се десити да не
буде тако фина и сјајна већ да се појаве трагови од растопљеног какао маслаца (што не смета укусу, али не изгледа баш лепо). Уколико користите биљну слатку павлаку, ови колачићи могу бити укусни
посни слаткиши.
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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ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ ПАНЧЕВАЧКЕ БОЛНИЦЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НОВО ОДЕЉЕЊЕ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ
ИЗГЛЕДА СВЕТСКИ
(Наставак са 1. стране)
– Памтим још ту 1995. годину
када сам почео да долазим на
хемодијализу. Услови су били
веома лоши и била је огромна
гужва, јер су се тада и поједини пацијенти из Београда лечили овде. Радило се у три смене, тешко се долазило на ред, а
апарати су лоше функционисали. Дешавало се да пешице
дођем на одељење, видим да
су све постеље заузете, па одем
кући и дођем поново. Чекало
се и по три сата само да почне
терапија. Сада су услови сјајни, немам речи којима бих описао колика је ово промена –
истакао је Костић.
Са Чедомиром Костићем се
слаже и Снежана Дармановић,
која има шеснаестогодишњи
„стаж” лечења на овом одељењу. Њој је најтеже пао период
у последњих годину дана, током реконструкције Интерног
блока.
– Сада када смо овамо прешли, живот ми се променио.
Пресрећна сам, све је супер.
Док су трајали радови, услови
су били ужасни, било је хладно
као у фрижидеру. Нон-стоп ме
је тресла грозница, нисам могла ни да једем, али вредело је
чекати, сада смо добили одељење којим смо у сваком смислу презадовољни. Топло нам
је, лепо осветљено, апарати су
нови, услови су као на светским клиникама – рекла је Снежана не кријући одушевљење.

дипломата, Дарел
се упушта у љубавну авантуру са женом једног високог
руководиоца, који
ће убрзо завршити
на Го лом ото ку.
Кад ускоро и његова жена доживи
исту судбину, британски писац и дипло ма та учи ни ће
све да је спасе и да
се помогне њеној
кће ри, де вој чи ци
која је силом историјских
неприлика остала без оба
родитеља.

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
Простор којег смо се доскора стидели сада блиста
– Када је реч о завршетку
радова, рок који се сада спомиње је крај јануара или средина фебруара, а све зависи од
временских услова, с обзиром
на то да се тренутно ради на
фасади. Преко осамдесет одсто објекта је готово и надамо
се да ће у наредних месец до
два дана бити приведен крају
и остатак – рекао је директор
Болнице.

Он је додао и то да су планови за годину пред нама врло
амбициозни.
– Доказали смо да можемо

да завршимо значајне и велике пројекте. Имамо обећања из
Канцеларије за јавна улагања
да ће ове године бити одобрен
новац за реконструкцију свих

твртог спрата. У протеклом периоду су у потпуности реконструисане инсталације и климатизација и замењена је комплетна столарија. Сређена су

СТИ ГЛА ВРЕД НА ОПРЕ МА
У панчевачку болницу су крајем децембра стигли и нови
апарати, купљени новцем који је тој установи доделила Покрајинска влада.
Тако је служба офталмологије добила нови аутоматски
парни стерилизатор, док се служба радиолошке дијагностике поновила дигиталним рендгенским апаратом. Купљени
су и систем за анастезију с пратећим монитором и вентилатор-респиратор.
осталих објеката у кругу Болнице. Град је већ обезбедио
преко 20 милиона динара за
израду пројектне документације, тако да смо сада у фази
израде идејног пројекта и велике су шансе да ове године
започнемо и тај велики посао
– закључио је Овука.
Подсећања ради, реконструкција Интерног одељења траје
од октобра претпрошле године и обухвата све инсталатерске, термомашинске и грађевинске радове на приближно
8.000 квадратних метара простора. Мајстори неуморно раде на свих шест етажа зграде –
од подрума, преко Пријемноургентне службе, па све до че-

два постојећа лифта и постављен је један нови, а реконструисано је и Одељење физикалне медицине, где је изграђен нови базен.
Као што је познато, сва одељења са Интерног још пре почетка радова пресељена су у
хируршки блок Болнице. Од
тада установа функционише
отежано, али упркос томе ниједан пацијент није ускраћен
за одговарајућу здравствену зашти ту. Ра до ве ко је из во ди
предузеће „Модулор” из Београда финансира Управа за капитална улагања АП Војводине, а реч је о инвестицији вредној 467.411.960,14 динара с
ПДВ-ом.

КОНКУРС НА ТЕМУ РАКА ДОЈКЕ

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Рок за слање радова
20. јануар

Гест који спасава живот

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

У вре ме пре ломних догађаја које је обележила резолуција Ин фор мби роа с краја четрдесетих година прошлог века у Југославији, један од службе ни ка бри танске амбасаде у Београду и
главни јунак ове
књиге био је и
прослављени писац Лоренс
Дарел. Неформалан као личност и не пред ви дљив као

Два читаоца који до среде, 16. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вам
је највише обележило празнике?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Београдски трио” Горана Марковића. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Овако је било некад
Ако буде све ишло по плану,
ускоро би требало да овакви
призори освану и на преосталим спратовима Интерног блока.

„Београдски трио”
Горана Марковића

пунолетним особама. Тема је
подизање свести о важности
скрининга и раног откривања
рака дојке. Заинтересовани могу послати креативне предлоге до 20. јануара, у зависности
од категорије за коју аплицирају, на следеће имејл адресе:
konkurs.poster@gmail.com (за
по стер) и slogan.konkurs
@gmail.com (за слоган). Додатне информације о конкурсу можете пронаћи на „Фејсбук” страници „Pink Ribbon
Serbia”.

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 некоме спасете живот имаћете у среду, 16. јануара, у периоду од 9 до 12 сати. 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.

„Једног дана у
децембру” Џози Силвер
Ло ри је при лично сигурна
да љубав на први поглед посто ји са мо у
филмовима.
Али онда, једног снежног децембарског дана, кроз замагљен прозор ауто бу са угле да
чо ве ка за ког
истог тренутка
зна да је онај
прави. Погледи им се срећу,
наступа тренутак чисте магије, а онда је аутобус одвози даље.
Убеђена да им је суђено
да се опет сретну, она га целе године узалуд тражи на
улицама, по аутобуским ста-

јалиштима и кафићима. И баш када се помирила с
тим да га више никада неће видети,
њена најбоља другарица упознаје је
са својим новим
мом ком Џе ком.
Лори не може да
верује својим очима: то је он, мушкарац за којим је
месецима чезнула.
Сломљеног срца, одлучује да заборави и
њега и онај чаробни први сусрет и настави даље са својим животом. Али законе љубави понекад је тешко схватити, а судбина прати необјашњиве смернице да би нас
довела до срећног краја.

Два читаоца који до среде, 16. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
сте се икада заљубили на први поглед?”, наградићемо по једним примерком књиге „Једног дана у децембру” Џози Силвер.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
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

Није што је моја...
У новогодишњем двоброју
понела нас је весела атмосфера, па су се, уместо по
једне књиге наших спонзора „Вулкана” и „Лагуне”, у
наградној игри нашле две
књи ге из „Вул ка на”. Да родавци се нису наљутили,
а судећи по броју пристиглих одговора, ни вама овакво стање ствари није засметало.
Питали смо вас, дакле, у
прошлом броју, када сте најпродуктивнији, а „Панчевац”
и „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Будни у 5” Робина Шарме за двоје читалаца
који су одговорили најкреативније. Награђени су следећи одговори:
„Про дук тив на сам чим
устанем. Рано звони сат, умивам се, перем зубе, облачим,
будим децу и спремам им
доручак. Док доручкују, ја се
шминкам, док перем судове
од доручка и расклањам, пожурујем их да се обуку и
спреме за школу и вртић. Е,
кад их развезем, јурим на
посао јер се тад очекује да

будем најпродуктивнија...”
060/0003...
„Најпродуктивнија сам кад
у канцеларију уђе шеф, разуме се.” 064/4786...
Два аутора најкреативнијих одговора на питање да
ли је лако замислити себе у
туђој кожи освојили су по један примерак књиге „Ово ће
мало да боли” Адама Кеја.
„Није лако замислити себе у туђој кожи, али није
ла ко ни би ти у сво јој.”
063/1815...
„У чијој год да се кожи замислим, на крају схватим да
је у мојој ипак најбоље. Није
што је моја, ал’ је најудобнија.” 064/5231...
С добитницима ћемо контактирати како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Награде се преузимају у књижари „Вулкан” у
„Авив парку”, од наредног
уторка.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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Културни телекс
Музика
Субота, 12. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
хуманитарна Р’н’Б караоке журка „Опозит”.
Четвртак, 17. јануар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт студенткиња виолине проф. Љубомира Михаиловића с Факултета музичке уметности у Београду. Наступиће Зорица Јоксимовић, Милица Орлић и Миљана Костић, уз
клавирску сарадњу проф. Катарине Хаџи-Антић.

Изложбе
Четвртак, 10. јануар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика Биљане Ђурђевић „Увод у оруђе делања”.
Четвртак, 10. јануар, 19 сати, Градска библиотека: изложба
„Уметност без граница пут ка мајсторству” Артема Котова,
Ивана Котова и Александра Котова.

Тематски програм
Четвртак, 17. јануар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција књиге Звонка Карановића „Иза запаљене шуме”.

МОЈ

избор МОЈ

Велика илузија
Андријана Марков, бабица
и цертификовани едукатор
психофизичке припреме
трудница за порођај

КЊИГА: Можда нешто домаће. „Лузитанија”, књига
Дејана Атанацковића, добитника НИН-ове награде
за 2017. годину. Лузитанија, шта је то?! Откриће вам
баш и само ликови из књиге. Лузитанија је место, изгубљено или не у магли.
Институција, болница или
лудница. Лекари и стално
пристизање нових пацијената. Време – Први светски рат. Стварност или лудило. Све помешано. Путовање, нестајање, преображаји пацијената. Оснивање пар ла мен та, ода бир
председника владе и свира ње хим не на кла ви ру
„Свако пре или касније испадне глуп”. Прегршт ликова и различитих живота
који се преплићу и чине
комплексна изненађења за
читаоца. У ствари, ово је
књига која води у авантуру чудног живљења кроз
историју. Зато је треба пажљиво читати, како се не
би сте из гу би ли у ка на лу
мистике.
ФИЛМ: Када су празници,
влада посебно расположење и тада углавном гледамо божићне филмове. И тако, уз пихтије, сарму, пребранац и пиво, увек изаберемо нешто другачије. Овог
пута мој одабир је филм
„Велика илузија” („Now You
See Me”) из 2013. године.
Филм прича причу о четири мађионичара с различитим могућностима извођења трикова, које спаја мистериозна особа, остављајући им карте са одређеном
поруком. Упознавање и подела моћи и знања извођења мађионичарских трикова увешће гомиле људи у
за ни мљив свет хип но зе,
сценске магије и џепарења.
Представе се одржавају у
великим халама пред публиком која аплаудира сваком из ве де ном три ку, а
спонзор свега је милијардер који верује у добру за-

раду. Групу мађионичара
прати и снима разоткривач
трикова, али и полиција,
ФБИ и Интерпол, јер су ови
мађионичари уједно и преваранти и лопови, пљачкаши банака и богаташа. И
тако је милијардер остао с
малим рачуном у банци. А
ко стоји иза свега овога, сазнаћете уколико погледате
овај филм, који ће вас добро заинтересовати да пре
краја нађете сакупљача екипе, али ће вас и добро насмејати.
МУ ЗИ КА: По ред пе са ма
„Таши, таши, танана”, „Заклео се бумбар”, „Вуче, вуче, бубо лења”, просто немаш простора за своју музику. Када је беба добро
расположена или, најбоље,
када спава, уз чашу вина и
добру књигу, док напољу
пада снег, успем да пустим
музику која ме води у неки
само мој свет. Бирам модернију музику, сличну добрим старим рок хитовима, али у новој верзији, новом звуку, звуку виолончела. Ако пустите „2 Cellos”,
то вас може одвести у неки
само ваш свет, где има водопада и лијана, или гремлина, или олдтајмера. Они
користе своје инструменте
за не тако обичног Баха,
Мо цар та или Ви вал ди ја,
али и за обраде песама група „Metallica”, U2, AC/DC.
„Highway to Hell” или
„Thunderstruck” звуче моћно када се свирају на челу,
а тек када одете на концерт, па уз виолончела буде и бубњева, осећај је неописиво луд. Па изволите
упознајте се с луцкастим
челистима и њима сличниСтрану припремила ма, а можда ће заинтереМирјана совати и ваше малишане
Марић кад препознају музику из
„Пирата с Кариба”.

БОГАТ ПРОГРАМ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА

ПРАЗНИЧНИ ЈАНУАР
Културни центар Панчева овог
месеца нуди бројне програме,
као што су пројекција филма
„Такси блуз” Панчевца Мирослава Стаматова, позоришна
представа „Код шејтана или
једна добра жена”, концерт музичара Бојана Тирменштајна и
Вука Драгичевића, изложбу Ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрењанина „Еволуција добра – еволуција зла”,
дечју представу „Нинџа корњаче” и новогодишње књижевно разгибавање са Звонком Карановићем.
Филм „Такси блуз”, који ће се
приказивати од четвртка, 17.
јануара, до уторка, 22. јануара,
први је дугометражни играни
филм Панчевца Мирослава Стаматова, у коме једну од улога
тумачи и наша суграђанка Милена Предић. Досадашњи редитељски опус Мирослава Стаматова познат је по краткометражним филмовима „Добро
позната ствар” (2002) и „Залет”
(2012), а он је био и помоћни
редитељ у филмовима „На лепом плавом Дунаву” (2008),
„Зона мртвих” (2009) и „Српски филм” (2010). Реч је о романтичној комедији која је истовремено шармантни и узбудљиви „road movie”. Главни јунак
ове приче је Марко, симпатични пропали драматург који годинама ради као таксиста. Наизглед један нормалан дан на
послу претвориће се у хаос када се у његова кола ушуња дечак Дамир који је побегао из
дома за незбринуту децу и који
је у потрази за својим оцем. Вожња њих двојице у таксију током једне ноћи изнедриће гомилу сулудих ситуација, а оне
ће се смењивати заједно с мноштвом ликова који ће продефиловати кроз такси као муштерије. Улоге тумаче: Андрија Милошевић, Тодор Јовановић, Милена Предић, Александра Томић, Борис Комненић,
Бојан Димитријевић, Никола
Ђуричко и многи други.
У среду, 30. јануара, oд 19.30,
на сцени Културног центра Панчева на програму ће бити позоришна представа „Код шејтана или једна добра жена” редитеља Стевана Бодроже, по
тексту Сање Савић, а у копродукцији Установе културе „Вук
Стефановић Караџић”, „Пулс
театра” из Лазаревца и Културног центра Панчева. „Код шејтана или једна добра жена” јесте прича о трпљењу и покушају побуне против њега, прича о самоослобађању једне жене које је дошло прекасно да
би било успешно, прича о про-

стору и времену који су само
наизглед садашњи и савремени, али који испод маске псеудомодерности и даље крију дубоко традиционалне, ритуалне
и мизогине улоге које су у животу додељене женама. Драма
је посвећена свим женама које
су имале дарове, снове и надања, и никада им се ни издалека нису приближиле зато што
им нико није пружио подршку
и охрабрио их да искораче у
непознато. У представи играју
Јасмина Вечански, Михаела
Стаменковић, Ивана Недељковић, Ми ха и ло Лап то ше вић,
Игор Боројевић, Младен Вуковић и Милан Алексић.
Концерт Бојана Тирменштајна (виолончело) и Вука Драгичевића (гитара) биће одржан у
понедељак, 28. јануара, у 19 сати, на сцени Културног центра
Панчева. Двојица врсних музичара последњих дана јануара публици ће извести музику
А. Вивалдија, М. де Фаље и
многих других композитора.
Бојан Тирменштајн, солиста и
камерни музичар који се бави
и педагошким радом, дипломирао је на Московском конзерваторијуму у класи проф. В.
И. Пантељејева, где је наставио усавршавање. Један је од
оснивача трија „Amorosso” и
камерног барокног ансамбла
„Camerata di musica”.
Млади Вук Драгичевић, студент четврте године Факултета музичке уметности у Београду, истиче се освајањем бројних награда, међу којима је и
двапут освојена прва награда
на фестивалу „Guitar Art”.
Изложба Ликовног салона
„30 x 30” Културног центра Зрењанина „Еволуција добра – еволуција зла” биће отворена у
среду, 30. јануара, у 19 сати, у
Галерији савремене уметности.
У оквиру позоришног матинеа на програму је дечја представа „Нинџа корњаче” позоришта „Јеленица”, у суботу, 26.
јануара, у 12 сати, на сцени
Културног центра Панчева. Режију потписује Јелена Кркић,
а у представи играју Јелена Кркић, Јован Љубеновић, Марко
Вучковић и Саша Кузмановић.
Представа говори о девојчици
Луси која воли нинџа корњаче
и креће у потрагу за несталим
Леонардом. У томе јој помажу
Донатело, Микеланђело и Рафаело, међутим, проблем настаје када наиђу на лажну Ејприл О’Нил која покушава да
их усмери на погрешан пут и
да их зачара напитком који је
направила с Кранговима.
Новогодишње књижевно разгибавање с песником Звонком

Карановићем биће одржано у
четвртак, 17. јануара, у 19 сати, у Галерији Милорада Бате
Михаиловића.
Култни андерграунд песник
урбаних генерација представиће нову књигу поезије „Иза
запаљене шуме” у издању београдског ЛОМ-а. О поезији,
рокенролу, радости живота и
очекивањима за просту 2019.
годину говориће аутор, Васа
Павковић и Јасмина Топић.
Звонко Карановић писање ба-

зира на искуствима beat књижевности, филма и поп културе. Себе сматра писцем с
маргине, иако се стицајем друштвеноисторијских околности
обрео у мејнстриму. У својим
књигама не описује спољашњу
лепоту света, већ његову унутрашњу таму. До сада је објавио десет збирки песама, као
и ро ма не: „Ви ше од ну ле”
(2004), „Четири зида и град”
(2006) и „Три слике победе”
(2009).

ДВАДЕСЕТИ РУМСКИ ЛИКОВНИ САЛОН

Прва награда за
панчевачког уметника

На 20. румском ликовном салону, који је свечано отворен 29.
децембра у Културном центру
„Брана Црнчевић”, прву награду је освојио панчевачки уметник Мирослав Савков.
Признање му је додељено за
графику под називом „Двобој”,
која је настала у претходној години. Друго место је припало
Бојану Максимовићу, а трећи
је био Стефан Михаиловић.
На конкурс су ове године
пристигла укупно седамдесет
три рада четрдесет пет уметника. Селекторка јубиларног,
20. румског салона академска
вајарка Љиљана Војводић и
чланови жирија Жељко Радић,

Душан Чавић и Бранислав Црвенковић донели су након селекције одлуку да се на изложби представи укупно четрдесет уметника са седамдесет једним радом. Право учешћа имали су сви уметници који су доставили своје радове Културном центру до 15. децембра
2018. године.
На Румском ликовном салону били су заступљени сви ликовни медији (слика, скулптура, графика, цртеж, дигитална
графика, фотографија, видео,
инсталација, стрип, костим).
Из Панчева је учествовао и
Милан Манић.
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ (1)

ПРОЂЕ НЕКАКО, НАДЕ У БУДУЋНОСТ
Како су у протеклој години
функционисала панчевачка насељена места, шта је урађено,
а шта није, или бар не још увек,
рећи ће у овом и наредном
броју „Панчевца” први људи
скупштина сеоских месних заједница.
Они ће уједно и најавити шта
грађани који су их бирали могу да очекују у тек започетој
години.
Вест прошле године у Глогоњу: сеоски водовод је повезан
на градску мрежу, чиме је коначно омогућено снабдевање
грађана пијаћом водом, која је
на основу одлуке покрајинске
санитарне инспекције још 2015.
проглашена неисправном за
пиће.
Председник месне скупштине Славко Јовановски каже да
је тиме регулисан неравномерни притисак у мрежи због којег један део села, нарочито у
вечерњим сатима, уопште није
добијао воду.
– Било је и уобичајених проблема, попут паса луталица или
дивљих депонија, што је брзо
ре ша ва ло на ше ко му нал но
предузеће, које ревносно води
рачуна о јавним и зеленим површинама, на чему су често
ангажовани и људи преко конкурса за јавне радове. Уз њихову помоћ уређено је и излетиште Скела, а у центру села
смо поставили тротоаре, што
ће бити настављено. Радило се
колико је било новца, а када су
у питању капиталне инвестиције, чекамо да Град најзад
потпише уговор о јавно-приватном партнерству, чиме би
биле створене могућности за
асфалтирање улица у селу. Будући да су још увек многе под
калдрмом, у некима, попут Тамишке и 4. октобра, као прелазно решење, поставили смо
стругани асфалт. То ће, уз потенцијални наставак изградње
канализације и радове на заме ни пре о ста лих азбест них

Банатски Брестовац: На Бадњи дан, у недељу, 6. јануара,
паљен је бадњак испред Храма Вазнесења господњег. Грађани су, на иницијативу Татјане Цветановић, директорке ЈКП-а „Комбрест”, скупили осам џакова чепова од пластичних флаша, који ће бити
предати организаторима акције „Чеп за хендикеп”.

Глогоњски резервоар у који стиже градска вода пуштен у рад почетком 2018.
цеви у водоводној мрежи, бити пројекти на којима ћемо инсистирати у будућности – наводи Јовановски.
Он додаје и да се чека технички пријем капеле како би
била пуштена у рад, очекује се
и покривање пијаце, а Дом културе је, након пет година, добио употребну дозволу, па у догледно време треба да буду
оспособљене нове просторије.
На завршној седници јабучке месне скупштине, која је
окупила бројне званице, њен
председник Слободан Илић захвалио је свима на сарадњи и
поменуо шта је урађено лане.
– Од капиталних инвестиција настављена је изградња
канализације, уређена су три
атарска пута у дужини од 3,3
километра, а поред санирања
рупа на коловозима и отварања нових дечјих игралишта,
реализовали смо још неке корисне пројекте. То се пре свега
односи на адаптацију СРЦ-а
„Победа”, стадиона ФК-а „Југославија”, као и на пешачке
стазе око парка и цркве у Улици маршала Тита. Уз помоћ
наших удружења уредили смо
приобаље, а ВП „Тамиш–Дунав” и ЈКП „Вод-ком” детаљно
су очистили депонију. У следећој години очекујемо још

више посла, пре свега асфалтирање улица Гоце Делчева,
Змај Јовине и Вардарске, или
рецимо уређење атарског пута
од Улице ЈНА до излетишта
Скела – наговештава Илић.
У протеклој години Месна
заједница Старчево бавила се,
према речима њеног портпарола Петра Андрејића, одржавањем постигнутог нивоа комуналног уређења, што подразумева велико ангажовање.
– То нам је и једна од важнијих обавеза у наредном периоду, али размишљамо и о даљем
уређењу, па за то припремамо
пројекте попут оних за реконструкцију и појачано одржавање појединих улица, уређење
парка, изградњу капеле на католичком гробљу... Надамо се
да ће заживети јавно-приватно
партнерство у области одржавања путева, јер смо спремили
осам пројеката, а очекујемо сарадњу с Градом и у погледу изградње преостале деонице атарског пута од Старчева до викенд-насеља Миље на Дунаву.
Надамо се и изградњи бициклистичке стазе кроз наше место, а до наредне грејне сезоне
очекујемо и завршетак гасификације – најављује Андрејић.
Највећа инвестиција у Омољици лане био је видео-надзор

у ширем центру, јер је Месна
заједница, према речима њеног првог човека Душана Лукића, због учесталих изгреда,
била принуђена да постави девет камера.
– Ове године, нажалост, канализација није рађена, а упркос нашим надањима, није било ни асфалтирања улица. Колико смо обавештени од Града, то се није догодило зато
што се још увек чека потписивање јавно-приватног партнерства, па желимо да верујемо да
ће то бити ускоро. У међувремену, урадили смо терен за бичволеј у сарадњи са одбојкашким
клубом, док смо са „Зеленилом” поставили две печурке на
поњавичкој плажи и осматрачницу у близини острва птица.
Зато „Жисел” и „Породични дани” нису били никад дужи и
забавнији. У перспективи очекујемо изградњу двају спортских терена код школе, преко
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину и НИС-а. Надамо се и завршетку гасификације, а ове године имаћемо
и редовне изборе за месну скупштину – истиче Лукић.
У наредном броју говориће
представници Новог Села, Долова, Качарева, Брестовца и
Иванова.

У БРЕСТОВАЧКОЈ ШКОЛИ ОВИХ ДАНА

Активно и весело у нову годину
У Основној школи „Олга Петров”, по традицији, веома је
живо око новогодишњих празника. Целе недеље пред поче так рас пу ста бре сто вач ки
ученици максимално су ангажовани у разноврсним ваннаставним активностима, чему
се с пакетићима придружио и
Деда Мраз, у сарадњи с родитељима.
Ђаци из одељења III2 у акцији „Друг другу” показали су
на делу да код њих још увек
постоји парола „У свету постоји једно царство – то је другарство”, када су размењивали поклоне заједно са својом учитељицом Бранкицом Нешковић.
Одржан је и „Читалачки мара-

тон”, а том приликом су ученици, под будним оком Милице
Шимрак и Миљане Зејак, једни другима делили књиге, које

ће анализирати на радионицама у оквиру овог пројекта.
На наградном конкурсу за
школе под називом „Постани

филмски критичар”, у организацији „Синестара”, одељење
VI1 је, уз помоћ своје разредне Татјане Димитријевић, освојило лаптоп. Добитници награде присуствовали су чину уручења и пројекцији филма „Астерикс – тајна чаробног напитка”, а већ сутрадан су то технолошко помагало употребили за организовану обуку на
тему „Блоговање”.
Ученички парламент организовао је и акцију у оквиру
које су ђаци размењивали гардеробу и слаткише, а у школи
је и током распуста весело и
радно, јер се одвијају допунска и додатна настава, као и
активности секција.

НОВОГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Реализовани сви планови
Последњи у тек минулој години или 301. број старчевачког
штампаног гласила почиње новогодишњом и божићном честитком Месне заједнице, упућеном свим суграђанима.
Следеће стране доносе текст
о традиционалној подели новогодишњих пакетића деци од
три до шест година на Тргу
неолита и извештај с последње седнице месне скупштине,
на којој је сумирано оно што је
урађено у протеклих дванаест
месеци, уз констатацију да је
све планирано реализовано.
У великом интервјуу гост је
био градоначелник Панчева

Месне актуелности

Саша Павлов, који је, из сопственог угла, 2018. окарактерисао као прилично успешну.
Наредна страна посвећена
је фотографијама које у главним ро ла ма има ју де цу и
Снешка Белића, а овим бројем окончан је серијал аутора
Мар ка Иво ше ви ћа под на зивом „Старчевачким шором”,
чија се последња епизода бави
раз во јем се ла од 1945. до
данас. На слич ну те му,
„Образовање у социјализму”,
говори и Далибор Мергел у
„Култиватору”.
Подробно су описани догађаји попут дана Дома културе

и педесетогодишњице фолклорног стваралаштва у Старчеву,
а учесници у анкети на питање
шта ће нам донети 2019. углавном одговарају: здравље, срећу, мир...
У овом броју су и разговори
с Божом Димитрићем у рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’”, с ти неј џе ром Мар ком
Ђорђевићем и „лицем с насловнице” – Миланом Матовићем, а ту су и сталне рубрике „Цр ти це из про шло сти”,
„Уопштинавање”, „Старчевачке бразде”, па стране о пољопривреди, извиђаштву, спорту, школи, култури...

Све у свему, леп начин да се
испрати једна не баш тако сјајна година.

Банатско Ново Село: Новогодишњи концерт фолклора
одржан је у петак, 28. децембра, у спортској сали, а уз награђене домаће ансамбле, наступио је и ГКУД „Лаза Нанчић” из Вршца. Поред осталих, у снимању божићне „Жикине шаренице” учествовали
су Први фолклорни ансамбл
и оркестар Дома културе, који у петак, 11. јануара, путује
у словеначке Јесенице, на концерте поводом српске Нове
године.
Долово: Журка уз некадашње
и садашње хитове популарне
музике одржана је у петак,
28. децембра, у дискотеци Дома културе, а два дана касније фудбалски клуб је приредио забаву за полазнике школе фудбала. На истом месту
у петак, 4. јануара, одржана
је претпремијера филма „Колевка времена” аутора Бојана Војнова. Удружење винара и виноградара „Свети Трифун” одржало је састанак у
склопу припрема за организацију предстојеће „Доловачке винаријаде”.
Глогоњ: Месна заједница је
уприличила дечју представу
и поделу пакетића малишанима у петак, 28. децембра.
На Бадњи дан је паљен бадњак испред Цркве светих Петра и Павла, када је одржан
и мини-концерт фолклорне
секције Дома културе.
Иваново: Ученици виших разреда основне школе отишли
су на зимовање у уторак, 8.
јануара. Та образовна установа потписала је уговор са изабраним понуђачем за постављање тартан подлоге на кошаркашком терену.

Јабука: Старија група позориштанца „Мали принц” у суботу, 29. децембра, одиграла
је представу „Деда Мразова
агенција” у великој сали Дома културе, а у холу, недалеко одатле, отворена је изложба радова полазника креативних радионица; овог пута

то су били ученици трећег
разреда основне школе, који
су правили украсе од различитих материјала. Велики број
грађана присуствовао је паљењу бадњака испред Цркве
Светог Илије, уз ватромет, топле напитке и бесплатне пакетиће за децу.
Качарево: Аматерска дружина „Видоје Дојчиновски Даскалот”, као део Удружења
Македонаца „Вардар–Качарево”, приредиће „Василичарски маскенбал” у суботу, 12.
јануара, од 17 сати, у просторијама поменуте организације, уз напомену да је маска
обавезна.
Омољица: На Бадњи дан у
порти Цркве Светог Николаја, пред много грађана, паљен је бадњак, а у организацији Месне заједнице деци
је подељено 250 пакетића. У
школи се и за време распуста, поред редовних техничких и административних послова, одвијају и часови допунске и додатне наставе, као
и припреме за такмичења и
и Међународну смотру „Читалићи – кликераши 2019”.
Старчево: Фестивал „Гашини акорди специјал” одржан
је у суботу, 29. децембра, у
ККК-у. И у овом месту је у
недељу, 6. јануара, ритуално
паљен бадњак, у порти Цркве Светог Пантелејмона. Извиђачки вишебој под називом Меморијал „Ивица Прањић” биће одржан у суботу,
12. јануара.

ЈОШ ЈЕДАН ФИЛМ ДОЛОВАЧКОГ АУТОРА

Колевка времена

Претпремијера новог документарног филм Бојана Војнова, под називом „Колевка
времена”, уприличена је у петак, 4. јануара, у доловачком
Дому културе.
Ова прича се бави људима
посебног кова, традицијом и
старим изумирућим занатима, а аутор, који је и сам житељ поменутог места, наводи
да су гледаоци на овај начин
могли да завире у ризницу
успомена и пронађу одговоре за којима трага савремени
човек, већ помало уморан од
брзог начина живота.
– Након шест месеци снимања створен је краткометражни филм који ће се такмичити на фестивалима и промовисати културно-историјско наслеђе Долова. У филму су своје учешће пронашле
занатлије из нашег места: сто-

лар, ковач, оџачар, плетиља,
везиља, шнајдерка, јорганџија и мајстор машинбравар, затим паор и домаћица, као и
чувар традиције и старе банатске куће породице Стајић.
Циљ нам је био да представимо њихове животне приче кроз
рад, љубав и неисцрпну вољу
– каже Војнов.
Ово остварење је наставак
филма „У доловима равнице” и производ истог удружења под називом „Србија мој
дом”, а новчано га је подржао Град Панчево на јавном
конкурсу за (су)финансирање пројеката у области културе у 2018. години.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 11. јануар 2019.

ОГЛАСИ

МАШИНА за чишћење снега
моторна. 064/354-69-76.
(271421)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. Тел. 632-145, 060/50030-91. (271425)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гаражиран, власник, повољно.
063/345-837. (271442)
ЈУГО 55, 2005, у одличном
стању, 250 евра. 066/348975. (271461)
НА ПРОДАЈУ вартбург, у возном стању. Тел.
064/064/480-40-18. (272488)

ГОЛФ 1.9 ТДИ, 2002, петора
врата, фул опрема, 195.000
км, на име. 064/587-50-24.
(271592)
ГОЛФ 1.4, 2001, децембар,
петора врата, фул опрема,
180.000 км, на име.
064/587-50-24. (271592)
ДАЧИЈА логан, 1.4 МПИ,
2008, 125.000 км, у првој
боји. 064/587-50-24.
(271592)
ЈУГО 55, 2003. децембар,
атестиран плин. 064/587-5024. (271592)

АПАРАТИ
ЛЦД телевизори из увоза,
повољно. Могућност договора. 064/564-14-14.
(270849)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте
видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (271392)

ВОЗИЛА

ПЕЖО 206, 1.4, 2001, 5 В,
металик сив, гаражиран, одличан. 064/142-55-93.
(271539)
ПОВОЉНО продајем фијат
пунто, 1999. године, регистрован, у добром стању.
062/193-36-05. (271579)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.

СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21.

Ковин коцка
6.850
Ковин орах
5.850
Угаљ на џакове

КУПОПРОДАЈА

Одложено до 180 дана
чековима грађана

Рушење, ископ,
одвоз шута

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

(7/270526)

КЛИО 3, 2009, 169.000 км,
власник, велики сервис, регистрован до априла 2019,
3.500 евра. 062/186-36-08.
(271516)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (271579)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(271579)
ПАНДА 1.2, 8 в, 2005, фул
опрема, 140.000 км, на име.
064/587-50-24. (271592)
ГОЛФ 2, лимарија, механика, круњач прекрупач.
066/322-780. (271554)

ДЕТЕЛИНА сува балирана,
на продају. 064/438-54-15.
(271439)
НА ПРОДАЈУ женско јагње,
бело, 35-40 кг, Старчево.
060/093-16-29. (271455)
ПРОДАЈЕМ фитнес опрему,
врло повољно. Тел. 371-551,
065/829-41-91. (271467)
КЛИК-КЛАК лежајеви нови,
од 12.900 динара, избор мебла по жељи. 060/600-14-52.
(271485)
РАСПРОДАЈА нових столица
од 1.600, столова од 4.500.
060/600-14-52. (271485)

РЕНО меган 2000, 1.6 бензин, плин, 900 евра.
064/423-69-00. (271600)

СЕАТ кордоба, 1.4, бензин,
2008. годиште, 170.000, први власник, 3.200 евра.
064/136-42-00. (271512)

marketing@pancevac-online.rs

ШПОРЕТ плин-струја, замрзивач сандучар 310 литара,
веш-машина, фрижидер, судо-машина, шиваћа машина, угаона гарнитура, ципеларник, брачни душек, столице, комода. Тел. 063/86182-66. (271494)
ПРОДАЈЕМ грејаче за аутоседишта, супер ствар. Тел.
064/157-48-98. (271509)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ 1.000 телекомових акција. Тел. 063/752-1793. (271526)

ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру
у одличном стању, позови на
064/144-37-33, да видиш
слику гарнитуре. (270884)

ПРОДАЈЕМ замрзивач три
фиоке, замрзивач сандучар,
фрижидер 300 литара.
064/129-73-60. (271529)

ТОВНЕ ћурке на продају од
6 до 12 кг. Тел. 013/405-527,
064/111-42-36. (271097)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ форд
сијера, комбиновани фрижидер, гушчију маст, комоду, јакне. 060/143-62-10.
(271535)

ПРОДАЈА преосталог огревног дрвета. 064/271-59-93.
(271006)
ИСЕЧЕНА и исцепана преостала дрва, багрем на продају. 061/626-15-00.
(271006)
НА ПРОДАЈУ преостала дрва. 064/287-26-00. (271007)
НА ПРОДАЈУ сува детелина.
Тел. 064/438-54-15.
(271117)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, ново.
371-568, 063/773-45-97.

ИЗДАЈЕМ гаражу и магацине Горњи град. 064/558-4290. (271447)

ЈЕФТИНО продајем фрижидер комбиновани и полицу
за дневну. Тел. 062/314-680.
(271470)

ОРМАРИ, кревети, душеци,
комоде, сто, столице, столићи, покућство, бунде.065/353-07-57. (271557)
ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво. 063/868-0206. (271559)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаранција. 063/705-18-18,
335-930. (271567)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи. Достава, монтажа, гаранција, повољно. 062/89247-55. (271576)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(271578)
КИОСК-МЕТАЛ-СТАКЛО,
некомплетан. 066/104-480.
(271614)
НА ПРОДАЈУ: орман, двоседи, кауч, мојца фотеља,
шанк, веш-машина, полица
за телевизор, намештај бошњачки, душеци, уљани радијатор, ТА пећи, фотеље,
кауч, кухиња и радни део,
разно. 064/155-38-13.
(271615)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стари електронски
отпад, фрижидере, шпорете,
машине, телевизоре... долазим. 061/224-48-09.
(271417)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове, сифон
флаше, старе играчке, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930, 335-974. (1271567)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак,
исплата одмах. 061/641-3036. (271441)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (271401)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 063/70518-18, 335-930. (1271567)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДВОСПРАТНА кућа у Качареву, 250 квм, одлична локација. 062/865-20-39.
(270887)
ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5
ари, 70.000; 300 квм, 8 ари,
70.000. Хитно. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(271443)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(271595)
ПРОДАЈЕМ две стамбене јединице на Стрелишту, ново
насеље, грејање, гаража, легализовано. Одмах усељиво.
064/682-59-71. (271573)

КУЋА, нова Миса, 210 квм,
на 2,3 ара плаца, укњижена,
56.000 евра. Власник.
063/826-97-09. (270549)

КУЋА, Цара Душана, новије
градње, спратна, 66.000
евра. 060/091-91-92.
(2371314)

ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (270797)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)
ПРОДАЈЕМ плац 15,5 ари
на Баваништанском путу,
повољно. 062/885-41-07.
(270102)
НА ПРОДАЈУ кућа у Скореновцу. 064/366-92-92,
063/803-53-31. (270740)
ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм,
са плацем 445 квм, Стрелиште. 064/119-04-31.
(271190)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (271373)

КУЋА, стара, близу центра,
2.5 ара, 27.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(271443)
КОТЕЖ, 155 квм, 3 ара,
106.000, самостална, две јединице. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (271443)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, Војловица, 14
ари, легализовано, један
власник. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (271482)
ДОЊИ ГРАД, 60 квм, трособна на 2.5 ара, гаража,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (271502)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ за инвеститоре, шири
центар, 10 ари, две парцеле,
20 м фронт, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(271487)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)
ПЛАЦ код Родића, повољно,
8 ари. 064/223-83-50.
(271451)
ЦЕНТАР, Гимназија, приземни део куће, 40.000 евра.
061/114-11-34. (271473)
ПОЧЕТАК Кудељарца, сређена, 120 квм, две јединице,
грејање, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(271487)
ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(271492)
НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари ,
37.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (271492)
СТАРА кућа са плацем 6
ари, сви прикључци, близина
центра, власник. 064/13642-00. (271511)
БЛИЗУ центра на 4 ара,
68.000; 3.5, 50.000; на 3.9
ари, 41.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (271612)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
спратна са локалима, одличан плац, укњижена, за разне делатности. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (271618)
БРЕСТОВАЦ, нова укњижена, усељива, 16.500; Владимировац, 10.000; Ново Село,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (271618)

ГРАДСКО грађевинско земљиште, 1/1, 7. јули, 26
ари, договор. 064/229-7868. (271550)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО кућу у Качареву, до 25.000 евра, агенција
(338), „Јанковић”, 348-025.
(271464)

КУПУЈЕМО стару кућу са
великим плацем и канализацијом у граду. Агенција
(470), „Дива”, сигурна исплата. 345-534, 064/246-0571. (271464)
КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (271375)

СТА НО ВИ

ТРОСОБАН стан на Тесли,
ЦГ, IV спрат. 013/331-079.
(270497)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 150 квм, повољно.
060/600-59-09. (271413)

ЦЕНТАР, 47 квм, II спрат,
лифт, паркинг, нова градња,
гас, укњижен, власник, усељив одмах. 063/449-798.
(271610)

НОВА МИСА, двособан, 52
квм, ВП, ЕГ, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (271395)

СОДАРА, 64 квм, двоипособан, 35.500; 74 квм, трособан, 37.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (271443)

КОТЕЖ 2, 52 квм, двособан,
31.000; 73 квм, трособан,
44.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (271443)

ШИРИ центар, намештен,
једноипособан, 30.500.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (271443)

СТРЕЛИШТЕ, 83 квм, трособан, изворно стање, 40.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (271443)

ПОНУДА

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 35,
19.500; Тип Станко, I, 32,
16.500; Миса дуплекс, само
21.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-60. (271618)
КУДЕЉАРАЦ, спрат, ПР +
ПК, нова , 62.000; Маргита,
ПР + I + П + гаража + магацин + 70 квм кућа, 9 ари.
(67), „Милка М”, 063/74428-60. (271618)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, мањи двособан,
реновиран, 36.900; двоипособан, 60 квм, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271443)
НОВОГРАДЊА, шири центар, 140 квм, петособан,
хитно, 570 евра/квадрат.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (271443)
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе
Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана,
063/693-944.
НОВА МИСА, четворособан,
111 квм, приземље, са двориштем, 50.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (271395)
ЦЕНТАР, дворишни, 40 квм,
двособан, леп, 18.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271443)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм + 6 квм, тераса, В. Приземље, 31.000 евра. (470),
„Дива”, 345.534, 064/24605-71. (271464)

ЦЕНТАР, нови двособан, 53
квм, 41.000 и трособан, 95
квм, 72.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (271612)
ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ, Содара, 34.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345.534,
064/246-05-71. (271464)

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, надоградња, нов,
46.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(271492)
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КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(271492)
ДОЊИ ГРАД, 41 квм, II, TA,
17.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (271502)
ТЕСЛА, двособан, 61 квм,
VII, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(271502)

СОДАРА, двособан, 48 квм,
ЦГ, III, 32.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (271487)
СОДАРА, кмплетно реновиран лукс двособан, 43.000;
троипособан, изворно,
51.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (271612)
ТРОСОБАН, ПР, ТА, 25.500;
Миса, I, ЦГ, прелеп. (67),
„Милка М”, 063/744-28-60.
(271618)

МАРГИТА, I, једноипособан,
53, са гаражом, Тесла, I, 36
квм, фул, вреди погледати.
ТЕСЛА, двоипособан, IV, ТА,
солидан, 26.000, Стрелиште, (67), „Милка М”, 063/74428-60. (271618)
леп двособан, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (271612)

ОГЛАСИ

ЗЛАТИБОР, апартман нов,
36, хитно, Јабука, лукс, прелепа. (67), „Милка М”,
063/744-28-60. (271618)
ПАНЧЕВО, Содара, Савска
10, без посредника, двособан стан, 56 квм, III спрат,
лифт, ЦГ, у екстра стању,
одмах усељив, власник.
063/637-673. (271501)

ВОЈНА зграда, троипособан,
VI, ЦГ, 52.000. (679),
„Трем”, 063/836-23.83.
(4797)
ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,
Стрелиште, 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345.534,
064/246-05-71. (271464)

ЦЕНТАР, намештена, одлична гарсоњера, III, 20 квм,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (271502)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
квм, VII (VIII), 28.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(271487)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 24,
20.500, двоипособан, 76
квм, II, 42.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (271466)
ГОРЊИ ГРАД, 1.5, 36, ЦГ,
26.000; дворишни од 12.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(271466)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
32.500, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (271492)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(271492)

ЦЕНТАР дворишни, 39 квм,
улични, 14.000. (679),
„Трем”, 063/836-23.83.
(4797)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, 54
квм, добар распоред, тераса, 31.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (271502)
НОВА МИСА, одличан једноипосоан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (271502)
СТРОГИ центар, мањи двособан, 45 квм, VI, ЦГ,
37.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (271524)
ТЕСЛА, 60 квм, ЦГ, ВП, преко пута „Лидла”, 40.000.
064/514-05-06. (272599)
ТАМИШ капија, двоипособан, 60 квм, II, ЦГ, нов, усељив, 60.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(271524)
МИСА, мањи двособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (271524)
КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (271524)
ТЕСЛА, двособан, 54 к вм,
IV, TA, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (271524)
ДВОСОБАН стан, ЦГ, Котеж
2. 064/116-36-19, звати од
17 до 19 сати. (271551)
СОДАРА, трособан, 65 квм,
III, ЦГ, за сређивање,
31.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (271534)

НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 квм, ТА, 19.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (271534)
МАРГИТА, једнособан, II, 32
квм, гас, 25.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(271534)
ТЕСЛА, једноипособан, I, 39
квм, ЦГ, 26.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(271534)
СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, усељив, 30.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (271534)

КУПУЈЕМ једнособан, двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (271492)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси, 90
евра, плус депозит. 063/281891. (271391)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан у згради, без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (271437)
ИЗДАЈЕМ комфорну собу са
грејањем и употребом купатила и кухиње. 064/558-4290. (271447)
ИЗДАЈЕМ кућу 68 квм, Старчево, засебна, опремљена,
двориште, 80 евра. 064/30580-73. (271471)

КОТЕЖ 1, 49 квм, IV, одмах
усељив, повољно, 22.000,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(271595)
КОТЕЖ 2, 64 квм, VII, povoqno, 25.000.(242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (271595)
КОТЕЖ 2, 67 квм, V, двоипособан, 40.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (271595)

ПРИМАМ две самице или
брачни пар, употреба кухиње и купатила. 063/307-816.
ТЕСЛА, 79 квм, III, ЦГ,
50.000, договор. (242), „Ква- (271379)
рт”, 064/125-62-67, 346-392. МЛАДИ брачни пар чувао
(271595)
би на дужи временски период стан или кућу у Панчеву
СТАНОВИ
и становао. Договор.
062/865-47-00, 062/822-29ПОТРАЖЊА
62. (271538)

ТРАЖИМ двособан или једноипособан стан за више
месеци, озбиљан млади
брачни пар. 062/865-47-00,
063/735-71-07. (271538)

КУПУЈЕМ двособан стан у
Панчеву, без посредника.
061/153-34-61. (271373)

ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера на Котежу 2. Тел.
062/246-906. (271462)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2. Тел.
063/830-42-53. (271436)

ИЗДАЈЕМ стан, Цара Лазара
3. 064/867-48-43. (271388)
МИСА, код цркве, стан на
дужи период, комплет намештен. 063/481-642. (271458)
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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”
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
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА Цена: 100 динара
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА УРЕЕ
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4
Цена: 400 динара
• 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
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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ИЗДАЈЕМ локал, центар, 311
квм. 064/823-62-31.
(271460)

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан, обавезан депозит.
Тел. 013/333-517, 064/16046-39. (271478)

ПЛАТО поред Максија, 80
квм, 18.000 евра. 061/11411-34. (271473)

ГАРСОЊЕРА, центар, намештена, ЦГ, други спрат, у
згради, повољно. Тел.
064/306-86-23. (271519)

ПОТРЕБНА радница за рад у ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптатрафици у Ковачици.
ције купатила, славине, вен064/899-78-53. (271475)
тили, одгушење канализациИЗДАЈЕМ локал 45 квм, и
је одмах. 061/193-00-09.
канцеларијски простор,
ПОТРЕБАН конобар и по„Звезда”, Стевана Шупљикца моћна радница у кухињи ре- (271175)
88. 063/278-250. (271481)
сторану „Звезда”, Стевана
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реШупљикца 88. Тел. 063/278- новирање кровова, бетониЛОКАЛ издајем, повољно,
250. (271481)
рање, стиропор, бавалит фаможе друга намена. Пијаца
Стрелиште. 063/240-784.ПОТРЕБАН столар и тапетар саде. 063/865-80-49.
(271490)
у производњи тапациараног (271212)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен, грејање, на новој Миси, 100 евра. 060/301-51-13.
(271533)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, ненамештен, са грејањем, двособан, 55 квм. 064/354-6901. (271544)

ИЗДАЈЕМ локале од 15 и 30
квм, у дворишту, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(271481)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 2., 063/725-71-70.
(271547)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба кухиње, купатила, женској
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
особи, повољно. 061/301-38- код Аутобуске станице.
40. (271543)
063/278-421. (271568)

намештаја. 060/600-14-52.
(271485)
КАФЕУ Cruiser потребни конобари и конобарице за сталан радни однос. 064/13600-27. (271500)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (169124)

ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”
потребна куварица, кувар.
065/208-54-85. (271520)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76 (271300)

ПОТРЕБНА радница у pizzeria mammy, у центру града.
061/151-51-50. (271508)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (271300)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
013” потребна радница, Новосељански пут б.б. Панчево. 060/517-69-18. (271541)

НАМЕШТЕН једнособан, новоградња, ТА, двориште, 80
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (271584)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ
салон комплетно опремљен,
нов, Тесла. 064/514-05-06.
(271599)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
самца или самицу. Депозит
обавезан. 064/866-21-13.
(271587)

ИЗДАЈЕМ локал за продајни
простор, центар, ексклузиван, 135 квм. 063/389-972.
(271597)

ЛОКАЛИ

ЦЕНТР, локал 18, ПР, нов,
13.000, хитно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (271618)

ЛОКАЛ продајем или издајем, центар, 18 квм, новоградња, излог, изолован,
клима, легализован.
063/752-04-00, 069/332-0400. (271188)

ПОСАО

CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад са искуством
(слободни дани). 069/36410-04. (271574)

ПОНУДА

ГРИЛ BUМ потребна радница за рад на роштиљу.
064/323-92-77. (271616)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАСАЖА релакс за опуштање вашег комплетног тела
позовите. Марија. 064/26994-87 (СМС)

РЕЗИДБА воћа, професионално, дипл. инж. Воћарства. Тел. 065/337-04-09.
(271561)
РАДИМ професионално масаже, може долазак на адресу. 064/000-55-39. (271564)
ОДГУШЕЊЕ канализације
машинским путем, без нереда у стану. 061/271-82-48,
068/524-58-64. (271576)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством – квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706. (271596)

УСЛУГЕ

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправља бојлере, ТА
пећи, остале ел. Уређаје.
060/521-93-40. (271398)
СПРЕМАМ станове, канцеларије, ординације.
063/430-409. (271408)

ПОТРЕБНА радница за рад у
ПОПРАВКЕ, шиваћих машикиоску. 064/462-12-61.
на, поправке одевних пред(271581)
мета, замена рајфершлуса.
ШИШ ЋЕВАПУ у Жарка Зре- 064/337-23-45. (271440)
ПРОДАЈЕМ локал, новоградњанина потребна радница,
ПОТРЕБНО особље за проња, центар, са уграђеном
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторплата 40.000. 064/960-44инсталацијом, за гарсоњеру, дају, у пекари. CV слати на
ном тестером свако дрво косамо 12.000 евра. 013/315mail: pekarasmiljanic@mts.rs 21. (271593)
је вам смета. 063/369-846
707. (271227)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб- (271446)
064/217-48-56. (269837)
ПОТРЕБНА девојка за рад у не раднице. 062/339-279.
АЛУ ПВЦстоларија, ролетне,
(271594)
кафићу. Звати на 064/646комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
66-10. (ф)
поправљам. 063/882-25-09.
ПОТРЕБНА озбиљна жена за
(271454)
чување и вођење у школу аутистичне девојчице. Ангажованост у просеку четири саКОМБИ превоз робе и мање
ПОТРЕБНА радница у пеката. Тел. 065/246-18-08.
селидбе. 069/129-72-71.
ри. 061/631-99-26.
(271175)
(271456)
л(271598)
ПРОДАЈЕМ локал, центар,
ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛАЈЕулични (поред АПР-а), 24
РА. Потребни вредни и одго- ПОТРЕБНЕ раднице на инЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојквм. 063/237-964. (271380)
ворни људи. 064/241-45-14. дустријским шиваћим маши- лера, шпорeта, индикатора,
нама. 069/238-07-65.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
(270854)
разводних табли, инсталаци(271601)
код Аутобуске станице.
ја. Мића, 064/310-44-88.
CAF
FEU
IM
PE
RIAL
потреб063/278-421. (271405)
ПОТРЕБАН конобар-ица са
(271448)
на девојка за рад. 063/372искуством за рд у ресторану.
ДИНАМО, локал приземље,
221. (271404)
18 квм, хитно, 12.500. (394),
063/508-719, 063/779-98-56.
ПОТРЕБНИ возачи Д катего- (271607)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу„Гоца”, 063/899-77-00.
рије. Инфо на тел. 066/371шење судопере, купатила,
(271443)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2O
101. (ф)
адаптације, замене, поправЛОКАЛ, угао Његошеве и
Стрелиште, потребан радке, повољно, одмах.
ПОТРЕБАН озбиљан сарадКарађорђеве, 60 квм + баник. Екстра услови, фиксна
013/331-657, 064/495-77-59.
ник за покретање посла и
шта, затворена, 50 квм, каплата и пријава. 065/474-46- (271498)
производње.
064/366-03-85.
фић, комлетно опремљен,
66. (271609)
(271412)
може и друга делатност.
ПОТРЕБНА радница у Slot
064/514-05-06. (271591)
МАСАЖА, релакс за опуПОТРЕБАН возач Б категоklubu kentucty. 064/989-88штање целог вашег тела, поИЗДАЈЕМ локал 9 квм, на
рије за паковање и развоз
89. (271611)
зовите. 064/269-94-87, Мапијаци, 50 евра. 069/129-72- штампе. 069/867-72-07.
РЕСТОРАНУ Poco-Loco порија. /271531)
71. (271456)
(271475)
ребан возач. 064/874-03-01.
(271616)
БИЛИЈАР клубу 9 потребна
конобарица/конобар.
064/215-99-26. (СМС)

СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте,
припрема пријемних, контролних. 064/462-37-64.
(271530)

МЕЊАМ пелене, нега покретних непокретних. Тел.
061/660-31-84. (271608)

ДОМУ „Familу Garden” потребно особље: медицинске
сестре, неговатељице, помоћне раднице у кухињи,
спремачице. 065/523-05-95.
(ф/1/2019)
ПОТРЕБНЕ девојке са и без
искуства за рад у казину у
строгом центру Панчева.
Информације 060/088-0223. (271563)

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ родитељима – професорка хемије у пензији држи часови ђацима. Тел. 063/224-015.
(271527)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање намештаја, возила и
тепиха. 302-820, 064/12963-79. (271548)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са радницима и
без њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (271504)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (271562)
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.
(270711)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (270386)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 064/771-2416, 013/301-300. (270608)

Потребни бравари за рад.
063/425-125
(2/271419)

Тражите посао? Weconnect 013” из Панчева
запошљава људе који говоре немачки језик.
Стручна спрема није битна.
Нудимо сигуран посао и високу зараду.
069/111-08-50, 064/411-52-45

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Енерго Долово Пет д.о.о.
Панчево, ул. Баваништански пут 196, Панчево,
поднео захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја пројекта Биогасног постројења за производњу електричне енергије „Енерго Долово Пет”
на катастарској парцели број 11890/10 к.о. Долово
на животну средину, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 4, соба 617 у периоду од 11. до 21. јануара 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

Петак, 11. јануар 2019.
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УСЛУГЕ
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-7489, Јовичин. (271386)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26,„Електроизградња”.(271387)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0
- 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626, „Електроизградња”.
(271387)

Потребна
продавачица
за рад у
малопродајном
објекту пекаре.
063/606-330
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (271617)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (271120)

Потребан
пекар за рад
у пекари.
063/606-330
ОГЛАШВАМ неважећом
пловидбену довз9олу бр.
166/88, издату од Капетаније Панчево, на име Миодраг
Тадић. (271364)
ОГЛАШАВАМ неважећим
дозволу за управљање моторног чамца бр. 8420/01,
од 1. марта 2001, на име
Аврамовић Предраг.
(271371)
ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу издату од
ОШ „Исидора Секулића”
Панчево, на име Реља Кежић. (271378)
ПОЗИВАМ госпођу коју је
повредила Дивна Стојановић, из Старчева, да се јави
због додатних информација.
Јавити се на шифру „Da li”.
(271526)

ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

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

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска
I
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

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-07-501-262/2018 којим је утврђено да за
Појекaт радио-базна станица за мобилну телефонију „BA1099-02 ПА_Панчево/Миса Виногради”,
Улица Херцеговачка 3, Панчево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити у
просторијама Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

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

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу
Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4 са назнаком Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА, ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА,
ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ - НЕ ОТВАРАЈ”
БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг
Краља Петра I 2 - 4, У року од 14. 01. 2019.год. До 31. 01. 2019.године до 10 сати.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање .
II
Подаци о месту и површини дела површине јавне намене
Ред.
броj

Бр.
Ки.

1

34

Светог Саве код нове
Поште

2

54

3

Локација

Зона

Тип киоска

II

трговинска

шестоугаони До 10.5 м2

До 7 m2 по 717,00 дин, а преостала површина по 633 дин.

Угао М. Требињца
и М. Обреновића

II

трговинска

панки

До 7. 29 м2

До 7 m2 по 717,00 дин, а преостала површина по 633 дин.

55

Угао М. Требињца и М.
Обреновића

II

трговинска

панки

До 7. 29 м2

До 7 m2 по 717,00 дин, а преостала површина по 633 дин .

4

96

Стевана Шупљикца код
Евангелистичког гробља

IV

трговинска

Дупли
До 10.5 м2
правоугаони

До 7 m2 по 464,00 дин, а преостала површина по 380 дин.

5

132

Баваништански пут
код Новог гробља

V

трговинска

шестоугаони До 10.5 м2

До 7 m2 по 338,00 дин, а преостала површина по 253 дин.

6

139

Угао ул. Вељка Влаховића и Вељка Петровића

IV

трговинска

правоугаони До 10.5 м2

До 7 m2 по 464,00 дин, а преостала површина по 380din.

III

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-07-501-261/2018 којим је утврђено да за
Појекaт радио-базна станица за мобилну телефонију „BA1140_01 ПА Панчево/Стрелиште” Улица
Вељка Влаховића 18, Панчево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити у
просторијама Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ПРИКЉУЧЕЊА КИОСКА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА
СВЕ ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ УЗ ОБАВЕЗУ ИНВЕСТИТОРА ДА ФИНАНСИРА ТРОШКОВЕ ПРИКЉУЧЕЊА.
ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ПРИКЉУЧЕЊА КИОСКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ САМО УЗ ОБАВЕЗУ ИНВЕСТИТОРА
ДА ФИНАНСИРА ТРОШКОВЕ ПРИКЉУЧЕЊА И ИЗРАДУ
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА
ЈКП ‘’ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ’’.
IV
ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
Површина јавне намене за постављање киоска даје се на
период који не може бити дужи од 5 година.
V
ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
1. Месечна накнада за коришћење површине јавне намене,
за постављање киоска, до 7 метара квадратних по метру
квадратном заузете површине, на месечном нивоу
за I зону - до 7 м² – 844,00 динара
за II зону - до 7 м² – 717,00 динара
за III зону - до 7 м² – 591,00 динара
за IV зону - до 7 м² – 464,00 динара
за V зону - до7 м² - 338,00 динара
2. Месечна накнада за коришћење површине јавне намене,
за постављање киоска, преко 7 метара квадратних за првих
7 метара квадратних обрачунава се по износима наведеним
у тачки 1. овог члана, а за преосталу површину киоска месечна накнада по метру квадратном заузете површине износи:
за I зону - преко 7 м² – 760,00 динара
за II зону - преко 7 м² – 633,00 динара
за III зону - преко 7 м² – 506,00 динара
за IV зону - преко 7 м² – 380,00 динара
за V зону - преко 7 м² - 253,00 динара

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС

да је носилац пројекта, Енерго Био Хелис д.о.о.
Панчево, ул. Баваништански пут 196, Панчево,
поднео захтев за одлучивање о потреби процене
утицаја пројекта Биогасног постројења за производњу електричне енергије „Енерго Био Хелис” на
катастарској парцели број 11890/13 к.о. Долово
на животну средину, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 4, соба 617 у периоду од 11. до 21. јануара 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ на рачун јавних прихода број: 840-3428741-76
Градска управа Панчево-гарантни износи за учешће на јавним надметањима и то:
I зону:

80.000,00 динара,

II зону:

65.000,00 динара

III зону:

50.000,00 динара,

IV зону:

45.000,00 динара,

V зону:

35.000,00 динара.

Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања прихвата услове из јавног огласа.
Рок за повраћај гарантног износа, учеснику који није стекао
право на део површине јавне намене, је осам дана од дана коначности Решења о давању на коришћење површине
јавне намене, у уплаћеном износу без камате.
Обавеза учесника који није стекао право на део површине
јавне намене у поступку јавног надметања, је да назначи
број рачуна на који ће бити уплаћен гарантни износ.

ТРАЖИМ жену до 55 година, за живот на селу и брак.
064/372-94-71. (271577)

VII
ПОЧЕТНИ ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС
Почетни једнократни износ у циљу стицања права на коришћење површине јавне намене за постављање киоска износи за:

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (271476)

Површина
Накнада за коришћење јавкиоска са
них површина дин/м2, на менадстрешнисечном
цом
нивоу

Делатност

I зону:

40.000,00 динара,

II зону:

30.000,00 динара

III зону:

25.000,00 динара,

IV зону:

20.000,00 динара,

V зону:

15.000,00 динара.

Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани износ уплати на рачун јавних прихода број: 840745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по
моделу 97, са позивом на број 28-226-74514157.
Депозит за уклањање киоска, износи 15.000,00 динара и
уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода , број : 840745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по
моделу 97, са позивом на број 66-226-74514112.
Део површине јавне намене за постављање киоска добиће
на коришћење, учесник у јавном надметању који понуди
највиши једнократни износ.
Учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ
за стицање права на коришћење површине јавне намене,
дужан је да уплати понуђени износ као и утврђени депозит
на име трошкова уклањања киоска, пре доношења Решења
Градоначелника или лица које он овласти, и да надлежном
секретаријату достави доказ о извршеној уплати.
Учесник у поступку јавног надметања коме је дат део површине јавне намене за постављање киоска, у случају одустанка губи право на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног једнократног износа.
Уколико учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, не уплати понуђени износ, Комисија позива учесника, који је понудио следећи највећи износ, да у року од
8 дана уплати свој највећи понуђени износ и утврђени депозит на име трошкова уклањања киоска.
Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на јавни оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ, који није мањи од почетног износа.
Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с
тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.
По уплати средстава, учесник у јавном надметању, подноси захтев надлежном секретаријату за издавање Решења
о одобрењу за постављање киоска.
VIII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА
ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној
коверти, мора бити потписана од стране физичког лица, односно
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од
стране правног лица односно предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања и
број личне карте,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно
име, МБ, ПИБ, седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
5. Податке о локацији за коју се пријава подноси ( редни број
киоска, адреса локације и делатност која ће се обављати)
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест
месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева.
6. сва документација може се поднети у оригиналу или овереној фотокопији.
IX
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске
управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево,
у Малој сали на I спрату, 01. фебруара 2019. године, са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се
добити у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске
управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево,
контакт особа: Золтан Керекеш, телефон број 013/308-864.
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Петак, 11. јануар 2019.

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. децембра 2018. године, у 83. години, после дуге и тешке болести преминуо наш
драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
5. јануара 2019. године преминула је наша
драга

29. децембра изненада нас је напустила наша најдража

ДАРИНКА УСКОКОВИЋ

МИЛЕВА ЈЕЛЕНКОВИЋ

ВОЈИСЛАВ МИТРОВИЋ

1934–2019.

1934–2018.

1935–2018.

Сахрана је обављена 8. јануара 2019. године на
православном гробљу у Банатском Брестовцу.
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Ожалошћени: супруга СМИЉКА, син ЗВЕЗДАН
с породицом, ћерка СВЕТЛАНА с породицом
као и остала многобројна родбина и пријатељи

Хвала ти за несебичну љубав, доброту и пажњу према свима нама.

Сахрана је обављена 27. децембра 2018. године

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, зет ВЕЛИМИР,
унук ВЛАДИМИР и унука ЈЕЛЕНА с породицом

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, снаја ЈАСМИНА, зет ДРАГИША, унуци МИЛИЦА, МАРКО,
БОЈАНА, НАТАША и ЈОВАНА с породицама

(7/271381)

(11/271385)

(57/271472)

7. јануара 2019. преминула је наша драга

Преминула је наша вољена

Последњи поздрав драгој супрузи

РАДОЈКА ДИМИЋ

ВЕРИ ЋУЛИБРК

1924–2019.

АНЂЕЛКА БАРАЈИЋ

1934–2019.

6. VI 1944 – 25. XII 2018.
Твоја доброта водиће нас кроз живот.
Ћерка ЉУБИЦА с породицом

Твој УРОШ

Ожалошћени: сестра ИВАНКА, сестричина ВЕСНА, зет ЛАЗАР,
унуке АЛЕКСАНДРА и МИЛИЦА, зетови САША и ВЛАДО и праунука ДАНИЦА и пријатељи

(100/271540)

(116/271580)

(3/271358

Нашем најдражем

Заувек ћеш остати у мом срцу.

Последњи поздрав
нашем драгом

Последњи поздрав
баки

Последњи поздрав драгој мајци и свекрви

28. децембра 2018. напустила нас је наша вољена супруга и мајка

ВЕРИ ЋУЛИБРК

ЧЕХ
РАДОСЛАВУ
1973–2019.
Последњи поздрав од неутешне мајке ИЗАБЕЛЕ, сестре
ТАТЈАНЕ, сестричине ВАЛЕНТИНЕ и зета БОБАНА.
Отишао си тако, изненада,
али остаћеш вечно у нашим срцима.

1934–2019.

РАДОСЛАВУ
од тетке ВИКТОРИЈЕ,
деде ЈАКОБА, браће
ИГОРА и МАРКА
са породицама

(122/271590)

(123/271590)

Обавештавамо да ће се у недељу, 13. јануара
2019. године, у 11.15, у цркви Покрове Свете Богородице, Улица Кајмакчаланска бр. 55 на Црвеном крсту, у Београду, одржати помен уз појање
Хора Светог Стефана Лазаревића, нашем драгом

Време проведено уз тебе је било богатство.
Твоји ЗОРАН и БУБА
(117/271582)

ВЕРИ
ЋУЛИБРК

ЉУБИЦА ВИЛОТИЋ
рођ. 19. I 1962.
Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо
те заувек у нашим срцима.

1934–2019.

Супруг ПАВЛЕ и ћерке ЈЕЛЕНА и МАРИНА
Ти си нам била и остаћеш звезда водиља.
САША, БОЈАН,
ТИЈАНА и ДРАГАН
с породицама
(118/271580)

(12/271389)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ
последњи поздрав од супруге ЖАКЛИНЕ, оца
ТРАЈЧЕТА и ћерке ИВАНЕ с породицом
(66/271483)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ

27. децембра 2018. године престало је да куца срце нашег вољеног супруга, оца, свекра и деде

Последњи поздрав од
брата ГОРАНА с породицом
(61/271483)

Последњи поздрав
мојој драгој куми

СРБИСЛАВА СТАНКОВИЋА
БИБЕ
професору ЈОВАНУ Д. ЧУБРИЛУ
Његови најмилији: породице ЧУБРИЛО,
ВУКШИЋ, ФИЛИПОВИЋ и ЗЛАТИЋ
(130/и)

ДУШАНКИ
НИКОЛИЋ

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ

последњи поздрав од
сестре НАДЕ с породицом

Последњи поздрав од стрица ЖИВКА и ЈАСМИНЕ

(63/271483)

1943–2018.
Сахрана је обављена 31. децембра 2018, на гробљу Лешће у Београду.
Ожалошћени: супруга ДУШИЦА, син ДРАГАН, снаја
ТАМАРА и унука СНЕЖАНА

(40/271432)

(62/271483)

1932–2019.
Бол и туга се не мере
речима већ празнином која је остала.
Кума ЈОВАНКА

МИЛАН ЂЕРМАН

ПОПУСТ

(56/274169)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу
од ПИЛЕТА и МАЗЕ са породицом

300-820, 300-830
(129/4797)

последњи поздрав од породице СЕКУКЛИЋ и ЈАНАЋИЈЕВСКИ

(65/271483)

МИЛЕТУ
ЈАНАКИЈЕВСКОМ
последњи поздрав од
брата ВЛАДЕ и МАКСЕ
(64/271483)

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

Последњи поздрав

БИБИ
од ЛЕЛЕ, БИЉАНЕ,
ТИЈАНЕ и НЕМАЊЕ
(41/271433)

Петак, 11. јануар 2019.
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2. јануара 2019. напустио нас је наш деда,
отац и супруг

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени супруг, отац
и деда

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ

МАРЈАН ШМИТ
преминуо 29. децембра 2018, у 62. години.

1939–2019.

Супруга ЛЕЛА, синови РОБЕРТ и БОЈАН, снаја ЕМИЛА и унуци
Много ћеш нам недостајати.

После кратке и тешке болести преминуо
је наш

(74/1271494)

Остајеш заувек у нашим срцима.
Твоји: ГОРДАНА, СВЕТЛАНА, ЈОВАН,
АЛЕКСАНДРА, ЗОРАН, ЂОРЂЕ, ПАВЛЕ,
САВА и КАТАРИНА

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(39/271)

6. јануара 2019. преминуо је наш драги

МИЛОВАН КОЛАРИЋ
1937–2019.

деда БАТИ
ВУКАДИН НЕДЕЉКОВИЋ
1934–2019.
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, син ДУШАН,
снаја ВЕСНА, унуци МАРКО и МИЛОШ, ћерка
ДУШАНКА и зет ПЕТАР

Тетка МАРА
и ПАВЛЕ и тетка
МИРА с породицом

Ћерка САНДРА с породицом,
син АЛЕКСАНДАР с породицом
и супруга СТОЈНА

(75/271494)

(99/271537)

Остаће велика празнина.
Твоји: БОЈАН, ЕМА, БОРИС и ДАВОР

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав драгом течи и зету

(78/271495)
(77/271494)

Последњи поздрав мом тати

Прерано нас је напустио наш

ЗОРАН,
ДИМИТРИЈЕ,
ДРАГАН и ВОЈА
с породицама

ВУКАДИНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

МАРЈАН ШМИТ

1934–2019.
Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја ћерка ДУШИЦА и ПЕРА

(76/271494)

С тугом се опраштају од њега: стриц АДАМ,
стрина МАРА, сестра ЛИДИЈА и брат АНДРИЈА
с породицама

од ЗОРИЦЕ, ДЕЈАНЕ, ДАНИЛА
и СРЕТЕНА ПАРЕЖАНИН

(95/271523)

(98/271537)

(79/

Последњи поздрав
комшији

Последњи поздрав мом тати

МИЛОВАНУ КОЛАРИЋУ

Отишао је тихо наш пријатељ – комшија

МАРЈАН
ШМИТ

ЂОРЂУ

ВУКАДИНУ НЕДЕЉКОВИЋУ
1934–2019.
Био си добар отац и најбољи деда. Никада те нећемо заборавити.

БАТА

од породице
МИЛУТИНОВИЋ

Последњи поздрав од
чика СТЕВЕ и тетка АНЕ

(38/271431)

(96/271528)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
од оца ЛАЈОША и
брата ЛАЈОША с породицом

МИЛОВАН КОЛАРИЋ
Последњи поздрав драгом Миловану од ПАРЕЖАНИН РУШКЕ и ВОЈИСЛАВА с породицом

(16/271400)

31. децембра 2018. преминула је наша вољена

(101/271542)

Последњи поздрав
пријатељу

На Божић нас је напустио отац наше снаје

Твој ДУЛЕ, ВЕСНА, МАРКО и МИЛОШ
(80/271995)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
драгој

МИЛИЦИ

МИЛИЦА ТОТ ХАРШАЊИ
Сахрана је обављена 2. јануара 2019. на Католичком гробљу.

МИЛИЦИ
од ФАДИЛА
(124/271602)

МИЛИЦИ
од ДАМИРА и ВИКЕ с
породицама
(125/271602)

од АНТОНИЈЕ,
ДАЦЕ, ЈОКЕ, ТОМЕ
и ЛАЗАРА

Син РОБЕРТ, ћерка РЕНАТА, снаја СВЕТЛАНА,
зет ЕДИ, унуци АДРИАНА, АНАБЕЛА, МАТЕЈА
и АЛИСА и пријатељ ФАДИЛ

(32/271424)

(48/271450)

МАРЈАНУ
ШМИТУ
БАТИ

МИЛОВАН
КОЛАРИЋ

Породица
ИВАНУША

Почивај у миру пријатељу наш.
МИРА, породице
ПАТИЋ и ШЉИВАР

(18/271517)

(111/271566)
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Наша драга и вољена мајка, бака и ташта

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ИВКОВИЋ рођ. Новчић СТОЈАНА

СВЕТИСЛАВ СЕКУЛИЋ

(рођена 1939. године – преминула 2018. године)

1943–2019.

Рођена 6. јуна 1939. године, као седмо од деветоро деце, од мајке Марије и оца Милуна
Новчића у месту Корита код Бијелог Поља у Црној Гори. Преминула у 80. години, дана
31. децембра 2018. године, у Панчеву. Сахрана обављена 3. јануара 2019. године на гробљу Котеж у Панчеву.
Биле смо заједно увек, када је било лепо и када није. Последњих шест година водиле
смо битку са надом да можемо да победимо немогуће. Знале смо да треба да прођемо
дуг и мукотрпан пут. Никада на том путу ниси показала да ти је тешко. Ниси се жалила нити си икада сузу пустила. Стоички си издржала све што те је снашло. Напустила си
нас у смирај 2018. године тихо, скоро нечујно. Иако свесни да те губимо, жеља да будемо заједно је била јача. Хвала ти за сваки тренутак који смо провели заједно, за љубав
коју си нам пружила, за подршку, осмех, загрљај, стисак руке и пољубац. Хвала ти за
сваку непуштену сузу и неиспуштен уздах јер је ионако било довољно туге. Опрости ако
смо те случајно повредили. Некада то човек уради несвесно и са мишљу да чини најбоље. Опрости ако сам икада учинила или рекла нешто ружно. Надам се да си била свесна
колико те волим. Ја сам твоје љубави била свесна. Остајеш у нама, у нашим мислима,
сећањима и срцу. Наша душа и наша бића ће те увек бити жељна.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ВЕРИЦА, син ДРАГАН са породицом
и ћерка ДРАГАНА с породицом
(52/271459)

Наша мајка, бака и прабака

Воле те твоји: КСЕНИЈА, ЖЕЉКО и твоја узданица и последња радост једина унука
КРИСТИНА
(45/271443)

СТАНА ВЕСКОВИЋ
преминула је после тешке болести, у 84. години.
Њена неисцрпна љубав и нежност ће нам неизмерно недостајати, а успомену
на њу ћемо брижљиво чувати.

Наша драга

Њени синови: АНДРИЈА и БРАНИСЛАВ, снаје ЉИЉАНА и МАРГАРЕТ, унучад
ЈЕЛЕНА, ЈОВАНА, МИЛИЦА и МАЈА, праунуке МАЊА и АМЕЛИЈА

(128/271605)

ПАУЛИНА АЛАВАНИЋ
Увек си нас волела и чувала. То ти нећемо никада заборавити.
Супруг МИХАЈЛО

(8/271382)

Наша драга

ПАУЛИНА
АЛАВАНИЋ
Са великом тугом се
опраштам од драге
тетка Паве.
ИРЕНА са породицом
(27/271416

СТАНА
ВЕСКОВИЋ

Последњи поздрав драгој јетрви и стрини

рођ. Николајев
Драга наша другарице,
довиђења до поновног
сусрета негде тамо, далеко, где си ти већ стигла.
Твоје школске другарице
НАДА и ГИНА
(37/271430)

СТАНИ ВЕСКОВИЋ
1934–2018.

ПАУЛИНА АЛАВАНИЋ
Увек ћеш нам остати у драгој успомени
ИВАНА, МАРКО, ЛУКА, ЖИГА, АНА, ТИБОР, ОСКАР и
ЂЕРЂ
(9/2713829

Последњи поздрав драгој комшиници

Породица ВЕСКОВИЋ
(127/271604)

Последњи поздрав

ПАУЛИНИ
АЛАВАНИЋ
РАДМИЛА ВИГ

ПАУЛИНИ
АЛАВАНИЋ
од комшија у Моше
Пијаде 122

(26/271416)

(31/2271423)

Последњи поздрав мајци и баби

Отишла је стазом неповрата наша

од породице
РАШОВИЋ
(36/271429)

Последњи поздрав
драгој комшиници

ПЕТКАНИ
АЛИМПИЋ

СИМКИ КОЦИЋ
5. VIII 1937 – 2. I 2019.
Никада те нећемо заборавити.
Ћерка ВЕРИЦА, зет ДРАГАН, унук БАТА и унука ИВАНА с породицом
(126/271603)

ДРАГОСЛАВУ
РИСТИЋУ

Последњи поздрав
драгој

ПАВИ
АЛАВАНИЋ

од станара
у Б. Станковића,
улаз 7 и 9
(73/271493)

12. јануара 2019. године,
у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву даваћемо
десетогодишњи помен
нашем драгом

МАРИЈА
ВЛАШКИЋ
Мила моја мајчице,
нека ти је лака вечна
постеља. Хвала за подршку у животу и сву
љубав.
Вечито захвална
ћерка СИЛВАНА,
унуке ТАЊА
и ЈЕЛЕНА
и праунуке EMMA
и HANNA
(102/27154)

професору и новинару
1940–2009.
С љубављу, поносом и
захвалношћу чувамо
успомену на њега.
Његови: супруга
ДРАГИЦА, синови
МИОДРАГ и ЗОРАН
с породицама
(107/271555)

СЕЋАЊЕ

МЛАДЕН
ВУЈАКЛИЈА
17. II 1955 – 9. I 2018.
Без тебе је празан
сваки дан.
БРАНКА
(58/271477)

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

СТАНА
ВЕСКОВИЋ
Оставивши велику
празнину у нашим
душама. Спокој души
њеној, а нама сећање
на нашу „Ћану”.

ДОНКА
АЛЕКСИЋ

ПЕРА, ЛЕЛА,
БОЖИДАР и НЕНАД
са МАЈОМ и децом

С љубављу и поштовањем супруг РАДЕ, син
БРАНИСЛАВ и ћерка
ЉИЉА с породицом

(108/271556)

(121/271588)

2017–2019.

Петак, 11. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Десет година је прошло откада није с нама
наш вољени

12. јануара 2019. се навршава тужних шест
месеци откада није с
нама наш вољени

МИРКО РАДОЈЕВИЋ

МИЛОРАД
ИЛИЕВСКИ
МИКИ

8. I 2009 – 8. I 2019.

Чувају те у срцима твоји најмилији
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15. јануара 2019. навршава се тужна година откако није са нама наша вољена

3

ФЛОАРЕА ПЕРИН

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР

15. I 2018 – 15. I 2019.

1943–2018.

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Бол и туга не јењава, заувек ћеш остати у
нашим срцима.

15. јануара 2019. године четрдесет дана је
од смрти нашег драгог деке, тате и супруга.

Мајка СТОЈАНКА,
супруга СНЕЖАНА,
ћерка ИРЕНА, брат
ГОРАН, снаја ЉИЉАНА
и братанац БОЈАН

Твоји најмилији: супруг ДОРИЕЛ,
синови ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН,
снаје АНИШОРА и ГОРДАНА,
унуци ЕЛЕНА и ЛУКА

(112/271570)

(120/271586)

(47/271449)

Прошло је тужних шест
месеци откада није с
нама наш вољени

МИЦА
ЈАГОДИЋ
1948–2017.

МИЦА
ЈАГОДИЋ
МИЛОРАД
ИЛИЕВСКИ
МИКИ

1948–2017.

Прошле су две године
откако ниси с нама.
Сећање на тебе, твоју
љубав и доброту остаје у
нама.
Породице АЛОБИЋ
и РАДЕНКОВИЋ

Две године је прошло,
а бол и туга не пролазе.
Твоји: МАЈА, ЗОРАНА,
ЈЕЛЕНА и ЗОРАН

Остајеш заувек у нашим срцима...
Стрина ЈАНКА и сестра
ДУШИЦА с породицом

(104/271549)

(105/271569)

(113/271522)

У суботу 12. јануара
2019, у 11 сати, на
гробљу у Долову, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се 15.
јануара 2019. године, у
11 сати, одржати четрдесетодневни помен нашем вољеном

СЕЋАЊЕ
13. I 2017 – 13. I 2019.

ЈЕЛИЦА
НИКОЛИЋ
С љубављу чуваћемо од
заборава.
Породица НИКОЛИЋ:
БРАНКО, ДАРКО, НАТАША, САРА и МАТЕЈА

РОСИ
МИЛОШЕВ

1947–2018.

(106/271552)

СЕЋАЊЕ

Време пролази, али
љубав и сећање на тебе никада неће проћи.

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Твоја супруга
ДРАГИЦА, ћерка
ЈОВАНКА и син
ЖЕЉКО с породицама

Твоји најмилији

ДЕСАНКИ БАЈОВИЋ

2014–2019.

Болна година је иза нас откад си нас напустила.
Тамо где си сад, нека те анђели чувају.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг МИЛУТИН и син МИЛОШ

Твоји најмилији

(6/271374)

(119/271581)

Прошло је тужних петнаест година од смрти
наше

СТЕФАНОВ

ДРАГАНА

ИЛИЈА

14. I 2010.

25. VIII 2014.

2004–2019.

Ваши: ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО
(115/271573)

(94/271521)

Једанаест година није са
нама наш

СЕЋАЊЕ

16. јануара 2019. навршавају се две године тужног
сећања

ВЛАДИМИР
РУДИНАЦ
Твоји најмилији
(87/271508)

У суботу, 12. јануара
2019. године дајемо годишњи помен нашем
драгом и вољеном

Сећање на

Заувек у нашим срцима.
Ћерка ВЕСНА, унука
САНТИНА и зет
МАСИМО

КАТАРИНА
КЛЕН

2005–2019.

(10/271383)

(86/271505)

СЕЋАЊЕ

ПАЈИ
ОРЕШКОВИЋУ
Његови: супруга КАТА,
ћерка ЛЕЛА, унуке НИКОЛЕТА и МИНА и зетови РАДЕ и СТЕФАН
(91/271154)

ПОМЕН

РАДОВАН ЋУЋА

ДРАГА
ШУТА

Твоји најмилији

Твоја породица

СНЕЖАНА КОЧИЋ

ТРИФУНОВИЋ

РАДМИЛА

Волимо те.

(110/271558)

(54/271465)

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.,

Почивај у миру.

12. јануара дајемо годишњицу нашој драгој супрузи и мами, баки и прабаки

МИРЈАНЕ
ШЉИВОВАЧКИ
МИЛОРАДУ
ПОПОВИЋУ
МИЋИ

Много нам недостајеш.

и

8. I 2004 – 2019.

МИЛОШ
24. IV 2012 – 2019.

Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ћерка ЈАСМИНА са породицом
(81/271496)

10. I 2013 – 10. I 2019.

СВЕТИСЛАВ
ИЛИЋ

Породица
(60/271480)

2005–2019.
Време пролази, а успомене и сећања на
тебе остају.
Син НИКОЛА
с породицом

Време пролази, бол у
срцу остаје.
Супруга КРСТАНА и син
ЗОРАН с породицом

Твоји: ДРАГАН,
ДРАГАНА, МИША
и СПОМЕНКА

(84/271506)

(35/

(90/271514)

2008–2019.
Помен највољенијој

Сећање на родитеље

ТРИФУНОВИЋ

ПАЈА
ОРЕШКОВИЋ
Време пролази, али сећања не бледе. Много
нам недостајеш течо.

11. I 2002 – 11. I 2019.

САНАДЕР

МИРЈАНИ
МУДРИЋ
МИРИ
РАДМИЛА
8. I 2004 – 2019.

и

МИЛОШ
24. IV 2012 – 2019.

Заувек ћете живети у нашим срцима.
Син ИВАН, унуци МИЛОШ и МИРОСЛАВ
(82/771496)

ЈОВАН

АНА

С тугом и поносом Вас чувамо од заборава.
Син МИРОСЛАВ с породицом
(114/271572)

Заборав на Тебе никада неће проћи.
Брат МИРКО
с породицом
(97/2715329

ВАСА ЖИВУЉ
Вечно ожалошћена
породица
(109/271556)
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Петак, 11. јануар 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 14. јануара 2019. у 11 сати, дати четрдесетодневни помен нашем драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 12. јануара 2019. на Новом гробљу даваће се годишњи помен мом сину Данету

ДАМИРУ БЕКЧИЋУ

ДАМИР БЕКЧИЋ
МИОДРАГУ МИКИЈУ
ЈАНКОВИЋУ
С тугом и поносом чувају га у срцу: супруга, ћерка, син, зет, снаја и унучад

Годишњи помен мом вољеном брату

1993–2018.
Дођеш ми у снове, па се испричамо као некад, као некад се смејеш
и опет одеш...

Увек ћеш бити у мојим мислима и срцу,
млад, срећан и леп и пун живота, јер живот је био пред тобом...

Знам да сам будна тек кад ми суза низ лице крене...
Твоја неутешна мама

Воли те и тугује твој брат БОБА
(103/271546)

(72/271491)

(59/271479)

Драгом унуку

Драги

Моја вољена мама

ЉИЉАНА ПЕТКОВИЋ
14. I 2016 – 14. I 2019.
Три дуге и тешке године без тебе. Пуно нам недостајеш.
Твоји: супруг ЈОВА, син НЕША и ћерка МИРА
(55/271468)

ДАМИРУ БЕКЧИЋУ
2018–2019.

Шестогодишњи помен нашем милом

Био си мој понос, радост и срећа...
За тобом је остала празнина, бол и туга.
Воли те твоја бака ЗЛАТА

ДАНЕ

РАДИНКА МИЛЕУСНИЋ

17. I 2018 – 17. I 2019.

13. I 2014 – 13. I 2019.

Прође тужна година...
ЈАНКО, ИВАНКА,
ПАВИЦА
и ВЛАДАНА

2012–2019.

МИРА са ДЕЈАНОМ

(69/271486)

(68/271468)

БОЖИ ОЖЕГОВИЋУ

Заувек је у срцу и сећању.

(83/271497)

Прошло је двадесет година откада ниси с нама

Драги наш

14. I 1963 – 8. I 2013.
Неутешни: мајка БОСИЉКА, отац ЗДРАВКО и брат
СЛОБОДАН с породицом
(34/271)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА
ЖИВОЈНОВИЋ
МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2018.
РОБЕРТ СЕНЕШИ с породицом
(30/271420)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД
МИША
СТОЈАДИНОВИЋ

29. XII 2011 – 29. XII 2018.

2017–2019.
Бескрајно нам недостајеш.
Супруга ЕРЖИКА, ћерке ТАМАРА, ЛАНА и СОЊА, унуке и зетови

(67/271484)

(33/271426)

Тежак је сваки дан без тебе, недостајеш.
Уја ПРЕДРАГ и ДРАГАНА

али си увек у мислима и нашим срцима.
Твоји најмилији

(70/271486)

(71/271489)

Волимо Те заувек

СЕЋАЊЕ

БРЕЂАН

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ

Твоји: син НЕНАД
и ћерка СНЕЖАНА
с породицом

СЕЋАЊЕ

Умиру само заборављени.
Кумови ЈЕЛЕНА и ЖАРКО БРАДИЋ, кумица ТИЈАНА с породицом и кума КАТАРИНА

ВЕРА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Кад умру они које
волимо, више их не
видимо, не чујемо,
али они не одлазе. У
нашим сећањима постају бесмртни.

(93/271517)

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ
МОМА

ДАМИРЕ

1925 – 5. I 2011 – 5. I 2019.

СТОЈАНКА

СРЕТКО

2007–2019.

1984–2019.

Све више нам недостајеш.
Твоје БЛАГОЈЕВИЋ ЛИДИЈА и ЈОВАНКА
(17/271406)

Време брзо пролази, велика туга за вам не престаје.
Воле вас ваши: ћерка МАРИЈА
и син АЛЕКСАНДАР
(92/И)

СЕЋАЊЕ
12. I 1998 – 12. I 2019.

10. јануара 2019. навршава се петнаест година од смрти

ЈОВАН
ЈАНКОВИЋ

ЋОСО КРСТО
11. I 2003 – 11. I 2019.
Године пролазе, а успомене и туга остају вечно.
Супруга ЗОРКА и ћерке РАЈКА и БРАНКА
(29/271419)

11. I 1989 – 11. I 2019.

Сећање на драге

ЦВЕТАНОВИЋ
Чувамо успомену на
тебе.

БРАНКО

ДУШАНКА

1938–2015.

1935–2016.

Много нам недостајете.

Ваши најмилији
(89/271513)

Твоји најмилији:
КАТИЦА, СЛАВИЦА,
БАТА, КЛАУДИЈА,
ЈОВАН и ЂУРИЦА
(46/271445)

РАДУНКА
МАРКОВИЋ
рођ. Перовић
из Старчева
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Супруг МИЛУН
и ћерка ВЕРА
(53/271463)

МИЛОЈА
МАРИНКОВИЋА
Увек ћеш живети с нама.
Супруга ТАНКОСАВА,
син ГРУИЦА, снаја ЉИЉАНА и унуци МАРИЈА
и НИКОЛА

(20/271403)

БЛАГОЈЕ БОКШАН
рођен у Панчеву
6. I 1955 – 16. I 2012.
Прошло је седам година туге и бола.
Помен даје мајка

(88/271510)

Петак, 11. јануар 2019.

Три године без Тебе

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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7. јануара 2019. навршава се тужних шест месеци откако нас је напустила и заувек отишла на вечни починак

ИВАН ЛАЛИЋ

ГРОЗДАНА НАКОМЧИЋ

5. I 2016 – 5. I 2019.

6. јануара 2019. године давали смо четрдесетодневни помен драгом и вољеном
оцу

22. II 1948 – 7. VII 2018.

Недостајеш... Успомену на тебе чува.

Вољена наша, хвала Ти за чврсте животне темеље, хвала ти што си оставила најлепша сећања на себе, да наша срца утешиш бар у мислима.
Анђеле, анђели нек те под крилима својим чувају и свију. Волимо те, почивај у миру.

Твоја породица

Твоји најмилији: супруг СЛОБОДАН, син МИЋА, ћерка НАЦА, унуке, праунуци, снаја и зетови

(13/271391)

(5/271372)

СЕЋАЊЕ

12. јануара 2019, у 11 сати, на Новом православном гробљу, обележићемо годину дана откако
није с нама наша

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
Недостајеш... Не постоји реч која би била
толико веродостојна празнине, туге, бола,
поштовања... незаборава
Твоји најмилији

МИРКО МОЛНАР

БРАНКО
КРСТИЋ

(24/271441)

ДАРИНКА МИЛОШЕВИЋ
Живиш у нама упркос времену које је прошло.
Недостајеш!

2014–2019.
Породица КРСТИЋ

СТАНА и МИЛЕНА
(28/271418)

(43/271438)

Прошла је тужна година откада ниси с нама

2018–2019.
С љубављу, захвалношћу и поштовањем чувамо
успомену на Тебе.
Твоје ћерке ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА
с породицама

Навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш вољени брат

(42/271435)

И друга година без моје ћерке и сестре

Ево и друга година пролази

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2018.

МЛАДЕН ВУЈАКЛИЈА
1955–2018.

ЉИЉАНА ГВОЗДЕНОВИЋ

Недостајеш.
Ћерка БОЈАНА с породицом
(14/271397)

СЕЋАЊЕ

10. I 2017 – 10. I 2019.
Кажу време тугу брише, али туге и боли је све
више.
Знаш колико смо те волели, а само да знаш колико недостајеш...
Твоји: супруг НИКОЛА, ћерка БИЉА
и твој ЦОЛЕ

Сестре ЗОРА и ВЕРА

ЉИЉАНЕ
ГВОЗДЕНОВИЋ
Никада те неће заборавити отац РАДЕНКО,
сестра ВЕРА и брат
ЗЛАТКО с породицама

11. јануара 2019. навршава се тужна година
откако није са нама наш
вољени

2007–2019.
С љубављу и поштовањем породица

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

(19/271402)

(15/271391)

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ

(23/271471)

СЕЋАЊЕ
11. I 1998 – 11. I 2019.

ЖАРКО РЕПОВИЋ

(2/271355)

1938–2008.
СЕЋАЊЕ

Године пролазе а наша љубав према теби остаје.

ВЛАДА
УЈВАРИ
ЛАДИСЛАВ
УЈВАРИ

НЕГОСАВА АЛЕКСИЋ
С поштовањем њене ћерке МАРИЈА и ЉИЉАНА

Супруга МАРИЈА, ћерка
ВЛАДАНА и брат ЂУРА
с породицом

(25/271415)

(49/271457)

7. I 2015 – 7. I 2019.

СТОЈАНОВ

2018–2019.
Можда смрт не постоји,
можда само спава. Са
очима плаве боје, као
небо, као море.
Твоја ВЛАДАНА
(50/271457)

Твоји најмилији

РАДА
КАРАС
Године пролазе, успомене на тебе чувамо.
Сада је и тата са тобом.
Твоји: НАДА
са породицом

(44/271472)

СЕЋАЊЕ
Прошле су две године
откако није са нама

Прошло је четрдесет
дана откако није са
нама наша драга

ЛАЗАР
ГАРДИНОВАЧКИ

ЈАНА
КНЕЖЕВИЋ

(85/271503)

Много нам недостајете

НАДА

САВА

1989–2019.

1993–2019.

Вечно ћете живети у нашим срцима.
Син ПЕРА са породицом
(21/271407)

МОМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ
чика ВЛАДО
НИКОЛА
(51/271457)

1. I 2009 – 1. I 2019.

супруг, отац и деда

Десет година је прошло.
Воле те твоји синови, снаја и унуци

Увек у нашем сећању

Успомену на њу чувају њени најмилији

(22/271409)

(1/271355)

(4/271365)
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ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА ПРЕД БАДЊИ ДАН

ИДЕ РИБА, АЛИ СКОРО ПА „НА КАШИКУ”
Прошло је време великог божићног поста, који многи користе као одличан повод за дијету, иако би требало да суштина буде много дубља и да се
налази у уздржавању пре свега
од лоших мисли и дела.
Било како било, минули период био је разлог да се на трпезама нађе више поврћа, воћа и, нарочито, рибе.
Тим артиклима се грађани
Панчева још увек најрадије снабдевају на Зеленој пијаци, премда сигурно не као некад. Ситуацију уочи бадње вечери испратила је и екипа „Панчевца”.
Једно од популарних места за
снабдевање посним намирницама годинама је рибарница
„Баракуда”, коју однедавно, у
партнерству, води Марина Мохачи.
Она каже да из године у годину долази до континуираног
пада тражње, што приписује
расту набавних цена, а могуће
и промени људских навика.
Рибарнице све теже послују
– Наравно, у време поста потражња порасте двоструко, а
пред Бадњи дан или Светог Николу и вишеструко, али и то је
опет пропорционално упадљиво мање него раније. Најтраженији артикли и даље су увозне
морске врсте скуша и ослић, затим пастрмка из Босне и, наравно, шаран којим се снабдевамо од аласа. С друге стране,
на нашем тржишту нема превише егзотичних прохтева првенствено због цене, па су, поред димљеног лососа, врхунац
ексклузиве бранцин и орада, којих продамо тек стотинак ки-

лограма месечно. Тек понеко
пожели, рецимо, свеже козице,
које имају само већи маркети.
Уопште, тешко је данас држати
рибарницу због ниских маржи
и високих трошкова, јер опрема попут расхладних витрина,
комора и комплетне кухиње с
фритезом и роштиљем троши
много струје. А где су плин,
палмина маст и друго... Све у
свему, највећи проблем је у куповној моћи, односно у ценама, које не одговарају ни нама
ни купцима, јер их добављачи
пречесто подижу. Последњи пут
је то било око Светог Аранђела,
баш када нам је почела главна
сезона – каже ова продавачица.
У истом послу (да не кажемо – сосу) јесте и Ненад Шћепановић, власник рибарнице
„Кеба Краба”, која углавном
нуди речну рибу, првенствено
шарана. И он потврђује да је
пад потражње више него дра-

тене никог, па два сома продајем пет дана – истиче власник
рибарнице на Зеленој пијаци.
Нису ни продавци на тезгама с поврћем у бољем расположењу. Јован Пејчев звани Јоца Штру дла ка же да то ком
предбожићних дана махом продаје орахе, и то једва по двеста-триста грама у цугу, и евентуално бундеве „на кашику”,
али све је то много слабије него ра ни је. Не да ле ко ода тле
Милка Цветковић слично размишља и додаје да су за то, поред пада куповне моћи, „заслужни” и мегамаркети. Ипак, купују се мандарине, суве шљиве, смокве и помало пасуљ.
Неком скупо, неком не толико
А шта кажу купци када је реч о
посној исхрани?
Један од њих, тридесетдвогодишњи Душан Етински, прошле године је постио, и то,
како каже, мање на води, ви-

Поврће се све више пазари по маркетима
стичан, муштерија је упола мање у односу на претходну годину, уз претпоставку да људи,
по свему судећи, купују у маркетима попут „Лидла”.
– Тамо се, што је мени непојмљиво, рецимо, шаран продаје по нашој набавној цени.
Вероватно је то разлог пада броја купаца у односу на прошлу
годину, када су десетине људи
чекале испред радње упркос томе што је поменута риба коштала сто динара више по килограму. А данас, ево, нема мал-

ше на риби, углавном на сардини. Будући да је недавно
ушао у брачне воде, жена и
он још увек не при пре ма ју
превише тога, па за бадње вече користе услуге печења у
рибарници, а на трпези, поред рибље чорбе, имају димље ну па стрм ку и пр же ног
ослића.
Милорад Савић (66) једе рибу у доба поста, а мимо тога
от при ли ке два пут ме сеч но.
Сматра да није претерано скупа, а највише воли сома и па-

Људи углавном купују ослића и скушу
стрмку од речних, а од морских му је најукуснији зубатац.
Мирослава Ивановић (74)
целог живота се ревносно подвргавала посту и никад га није
кршила. За њу је риба скупа,
али она и муж преко године
штеде да све то што спреме за
бадње вече, попут рибље чорбе, ослића „орли” и шарана, не
буде тако страшан удар на џеп.
Јовица Радоичић Шуки (75)
конзумира рибу од случаја до
случаја. Када је радио као шумар, ловио је, а сада је купује и
то традиционално буде шаран.
Док му је жена била жива, спремао га је на тањирачи, за шта
данас нема воље, па користи
услуге печења. Празнике уважава, али није претерано религиозан, а Божић дочекује у друштву
ћерке и сина. Према његовом
мишљењу, риба је прилично скупа ако се узме у обзир колико од
ње отпадне, за разлику од, на
пример, свињског бута.
Нада Беба редовно конзумира рибу, а за бадње вече има
шарана и филете од сома и пастрмки. Не практикује пост,
али поштује када су ударни дани. Она и млађа ћерка, с којом
живи, свеле су храну на мини-

Акустични „специјал”

увек, бриљирао је на сцени и
на нај бо љи на чин за тво рио

„Гитарта”
тринаести фестивал „Гашини
акорди”.

„ЉУБИМЦИ” ПОНОВО ОРГАНИЗУЈУ ПЛЕМЕНИТУ АКЦИЈУ

Кућице за напуштене животиње
Друштво пријатеља животиња
„Љубимци” током хладних дана планира да набави и на јавним површинама у Панчеву
постави што више сталних, дрвених кућица за псе и мачке.
И претходних година су члано ви по ме ну тог удру же ња,
према речима њиховог председника Ивана Курајова, у зимском периоду организовали
прављење и лоцирање привремених мини-објеката за напу-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

штене животиње, али ће се у
овој години акција променити како би за њих била обезбеђена што адекватнија склоништа.
– Кућице ће бити причвршћене за бетонске и друге површине, како би се спречило
да буду неовлашћено премештене или украдене. Морам
напоменути да је Град донео
одлуку којом дозвољава постављање оваквих склоништа за
псе и мачке на улицама и јавним површинама. Исто тако,
градски програм контроле и
смањења популације напуштених животиња прописује привремену методу под називом
„Ухвати – стерилиши – вакци-

Код „Кебе Крабе” највише се троши шаран
брашно, па „решнуту” на врелом уљу. И то уз вино, јер риба
воли да плива. Он истиче да
није фер што продавци дижу

јефтиније, али како појединци
наводе, морали су да враћају
робу због (не)квалитета. Тако
је увек било – колико пара...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Муња
Фото: Г. Милошевић

зички део отворио је један од
његових ученика – Саша Гамбирожа. Потом је и сам Илић,
с још троје полазника његове
школе „Гитарта”, одсвирао мини-концерт, а посебну пажњу
привукла је акустична верзија
легендарног хита групе „Queen” – „Bohemian Rapsody”.
Након тога наступио је дуо
Борко и Цезар, с нумерама у
афро-бит фазону, а за сам крај
остављен је један од најбољих
музичара са ових простора –
Никола Инић Инке. Овај врсни панчевачки гитариста, трубач и власник једног од најраскошнијих блуз вокала, као и

цене пре празника – примера
ради, шаран је „скочио” с 350
на 500 динара.
С друге стране, као што је
речено, у неким маркетима је

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.

ОДРЖАНИ ТРИНАЕСТИ „ГАШИНИ АКОРДИ”

Поред фантастичних извођача и еминентних гостију, Фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди” познат је и по
променама термина, форме,
пропозиција...
Тако је тринаеста манифестација посвећена том суптилном инструменту била ревијалног карактера и уприличена као предновогодишњи специјал у суботу, 29. децембра, у
старчевачком Креативном културном клубу.
Након уводних речи директора Дома културе Дарка Јешића и панчевачког професора гитаре Зорана Илића, му-

мум – једна због здравља, друга ради линије.
Сава Лукић воли речне „шпеције”, и то месечно бар три пута, пре свега штуку уваљану у

ниши – пусти”, којом се на дугорочан и хуман начин покушава приступити решавању овог
проблема – наводи Курајов.
Он даље наводи да сви гра-

ђани који су у могућности и
желе да помогну у набављању
кућица могу донирати новац
до краја јануара.
Поред тога, било би пожељно да се сви они који брину о
напуштеним животињама што
пре јаве са информацијама о
потенцијалним локацијама за
постављање тих мини-објеката, а приоритет ће добити места где је највише куца и маца
без икаквих склоништа.
Информације је могуће
доставити на имејл адресу
ljubimci@gmail.com, а број
рачуна за донације је 2002288670101001-06 (сврха
уплате: донација за кућице)
или www.paypal.me/ljubimci.

Мушки керић нађен је на улици док се смрзавао у снегу
крајем прошле године.
Тренутно је збринут, али хитно тражи дом, будући да га
особа која тренутно брине о
њему никако не може задржати. Муња је веома весео и дружељубив, а једна бака га је тако назвала пошто трчкара унаоколо као га је „гром опалио”.
Све друге информације могу се до би ти на те ле фон
064/961-00-46.

Миливоје
Овај мешанац, који у себи
има крви лабрадора, пронађен је у Улици Миливоја
Блазнавца у насељу Тесла
крајем новембра прошле
године.
Ради се о мирном и послушном мужјаку без микрочипа, тако да се власништво не може утврдити. Ако
га неко препозна, може обавестити власника да дође
по њега у градско прихватилиште у Власинској 1.
Уколико се власник не јави, могуће је удомљавање овог
пса.

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

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ШАХУ

ТАМИШ ПЛОВИ КА ДОРЋОЛУ

ТИТУЛЕ ЗА БРАЋУ МИЛАНОВИЋ

Прва утакмица у
новој години – прво
велико искушење
Кошаркаши Тамиша готово да
нису ни имали празничну паузу. Тек понеки слободан дан
око Нове године и Божића и
правац – терен. Они су последњи од свих панчевачких спортских колектива одиграли неку
званичну утакмицу у 2018. години, а међу првима настављају своју трку за бодове у Кошаркашкој лиги Србије.
Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић одиграли су меч
петнаестог кола у Хали спортова на Стрелишту 29. децембра, када су одмерили снаге с
популарним „клонферима”, који ове сезоне имају сјајну екипу и спадају међу главне фаворите за највиши пласман.
Оптерећен кадровским проблемима, проузрокованим болешћу и повредама играча, тим
из нашег града успео је у првом полувремену да пружи достојан отпор великом фавориту, али за коначно изненађење
није имао снаге: Тамиш – ОКК
Београд 71:82, по четвртинама
21:22, 21:24, 10:212 и 19:15.
Панчевци су добро „отворили” овај сусрет. „Тројке” које
су постизали Крстовић, Јековић и Смиљанић уливале су
наду да Тамиш можда и може
доћи до повољног резултата,
али како је време одмицало,

Београђани су све више преузимали иницијативу и контролу над утакмицом.
Прво полувреме је протекло
у жестокој борби за свако парче терена, али и у релативно
нервозној игри коју су проузроковале чудне судијске одлуке и нестабилан критеријум
дељења правде.
Питање победника коначно
је било решено у трећој четвртини. „Клонфери” су тај период меча добили с једанаест по-

ена разлике и своју предност
увећали на „+ 17”. Госте је
предводио сјајни Новак Мусић, а одлични су били и Михаило Јовичић и Миленко Вељковић. У редовима домаћина
највише се истакао Иван Смиљанић, са 26 поена, а двоцифрен учинак имали су и Бојан
Крстовић (једанаест) и Стефан
Митровић и Душан Кнежевић,
са по десет погодака.
– Изгубили смо од боље екипе и то је то. Дуго кубуримо с

СМИ ЉА НИЋ НАЈ БО ЉИ У ВОЈ ВО ДИ НИ
Поред веома добрих резултата које остварују
под руководством свог тренера Бојана Јовичића, кошаркаши Тамиша су у смирај прошле године зарадили и појединачна признања.
Поред плејмејкера Александра Илкића, који
је изабран за најбољег спортисту нашег града,
лепо и значајно лично признање заслужио је
и Иван Смиљанић, сјајно крило панчевачког
тима.
На новогодишњем коктелу који је одржан у
Новом Саду популарни Смиља је проглашен за
најбољег играча у Војводини у 2018. години.
Иван Смиљанић је у прошлој сезони просечно остваривао учинак од 15,4 поена и 6,8 скокова по утакмици.

повредама играча, не можемо
ниједан тренинг да одрадимо
с комплетним тимом, али шта
је – ту је. Најважније је да се
опоравимо и спремимо за велика искушења која нам предстоје – рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Београђани су овог пута били бољи, али не треба сумњати
да ће ови ривали још одмеравати снаге у овој сезони.
– Моји момци су пружили
одличну партију и заслужено
победили. Добро смо се припремили, знамо да се у Панчеву већ годинама игра добра кошарка. Овде су губиле и много
веће екипе од нас. Тамишу желим да се што пре опорави од
повреда и да се опет сретнемо
у Суперлиги – додао је шеф
стручног штаба ОКК Београда
Бранислав Вићентић.
Већ у суботу, 12. јануара, кошаркаши Тамиша ће бити на
првом великом искушењу у новој години. Они ће од 18 сати
у нашем главном граду одмерити снаге с Динамиком, који
тренутно заузима друго место
на табели, са скором од једанаест победа и четири пораза.
Досадашњи учинак Тамиша је
8/7, што му тренутно доноси
пето место на табели.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

НОВА ГОДИНА – НОВЕ (ВЕЛИКЕ) БРИГЕ
Навијачи Женског одбојкашког
клуба Динамо неће по лепом
памтити 2018. годину. Иако су
панчевачке „лавице” пролетос
у сјајном финишу Суперлиге
успеле да обезбеде опстанак,
нова првенствена трка за бодове у српској елити донела им
је много мука.
У досадашњем току шампионата тим који предводи тренер Никола Јерковић остварио
је неславан учинак – петнаест
пораза из петнаест утакмица.
Последњи меч у 2018. години
„лавице” су одиграле 28. децембра у Старој Пазови, где их
је домаће Јединство савладало
с 3:0, по сетовима 25:17, 25:18
и 25:15.
Поред тога што су Пазовчанке ове сезоне међу највећим
фаворитима за освајање трофеја и свакако су бољи тим од
Динама, Панчевке су у овом
1. ВИЗУРА
2. Ц. ЗВЕЗДА
3. ЈЕДИНСТВО
4. ЖЕЛЕЗНИЧАР
5. ТЕНТ
6. СПАРТАК
7. ПАРТИЗАН
8. КЛЕК
9. УБ
10. ДИНАМО

мечу биле ослабљене због одсуства главног поентера Саре
Павловић.

ТАБЕЛА СУПЕРЛИГЕ
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Да мука буде већа, главни
конкуренти Динама у борби за
опстанак, Клек и Уб, тријумфовали су над својим ривалима у петнаестој рунди шампионата... Клечанке су победиле
суботички Спартак, а девојке
са Уба београдски Партизан.
Оба тима сада „беже” Динаму чак четири победе, па и они
највећи оптимисти с много зебње ишчекују наредне дуеле у
Суперлиги.
Трка за бодове у српској одбојкашкој елити наставља се већ
у суботу, 12. јануара. „Лавице” у

Хали спортова на Стрелишту
дочекују фаворита, Железничар
из Лајковца. Без обзира на тренутно стање на табели, уколико
жели да и у наредној сезони
игра у друштву најбољих, Динамо у овом мечу мора да тријумфује и тако ухвати какав-такав прикључак с ривалима.
Утакмица почиње у 19 сати.

У организацији Шаховског
савеза Војводине, у Новом Саду је недавно одржано 26. кадетско првенство покрајине
у игри на 64 црно-бела поља.
Било је то прво званично такмичење у новој години, трајало је шест дана, а окупило
је више од 100 најбољих младих шахиста из свих крајева
Војводине. Играло се по стандардном темпу, 90 минута по
играчу, плус 30 секунди бонификације за сваки потез
почев од првог.
Члан ШК-а „Светозар Глигорић Глига” из нашег града
Марко Милановић, вишеструки кадетски првак Војводине
и шампион Србије, ове сезоне се такмичи у класи старијих од себе. Упркос томе, захваљујући сигурној игри са
само два ремија и осам поена из девет партија, Марко је
и ове године убедљиво освојио прво место, испред одличног ривала из Новог Сада
Огњена Ћузовића.
Да успех буде већи, у најмлађој категорији Марков брат
Павле је поправио свој резултат од прошле године, када је
био трећи, па је сада постао
вицешампион Војводине.

Поред стандардног, ове године је први пут одржано и
Првенство Војводине у брзопотезном шаху, по темпу од
три минута по играчу за партију с бонификацијом две секунде по потезу.
Десетогодишњи Марко Милановић се на овом надметању опробао у класи с много
старијим играчима, али је и
поред тога остварио запажен
резултат. У дуелима са четрнаестогодишњацима Марко
је у девет партија освојио шест
поена и заслужио бронзану
медаљу.

МЕЂУНАРОДНИ РУКОМЕТНИ ТУРНИР

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР РАКОВИЦИ

Крајем прошле године, тачније 22. и 23. децембра, у нашем граду је одржан први рукометни турнир за дечаке рођене 2004. године, који је организовала Рукометна академија Динамо. Учествовали су
Вировитица из Хрватске, Бијељина из Републике Српске,
као и клубови из наше земље:
Војводина, Раковица, Студентски град, Синђелић и домаћи Динамо.
Током два дана одличних
рукометних представа љубитељи игре с лепљивом лоптом могли су да се увере да
овај спорт у Србији, а првенствено у Панчеву, има будућност. Победнички пехар су
заслужили дечаци из Раковице, који су у финалу победили Студентски град, а за
треће место су се надметали
Војводина и Динамо. Овог пута бољи су били дечаци из
Новог Сада.
Утисци свих учесника су
одлични, а домаћини су добили само речи хвале за организацију турнира. Остварено је много нових контаката,
па се већ планира да на овом
турниру учествују по две генерације дечака. Организатори су захвалили свима који
су омогућили да турнир про-

текне у најбољем реду, али
позвали су све људе добре воље и љубитеље спорта да им
се придруже, како би догодине ово такмичење постало традиционално, али и подигнуто на виши ниво.
Утакмице другог дана одигране су у Хали спортова на

Стрелишту, која је реновирана у оквиру INTERREG IPA
програма прекограничне сарадње Румуније и Србије и
пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија–Србија”. Енергетском санацијом и
реконструкцијом термомашинских инсталација Хале
спортова унапређени су услови за њене кориснике – спортисте и обезбеђен комфор за
гледаоце.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да8)
Избор Р. Радојевић
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ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

ЛЕТО ОБЕЛЕЖИЛИ АЊА ЦРЕВАР, АЛЕКСАНДАР
Марко Спасов
најуспешнији тренер
Миња Бојовић и
Стефан Михајлов
најбољи јуниори
Већ по традицији, која траје
пуне четири деценије, Спортски савез нашег града је 21. децембра изабрао и прогласио
најбоље појединце и колективе који су обележили сада већ
протеклу годину. Ова лепа манифестација одржана је у Културном центру, а међу бројним
гостима био је и олимпијски
шампион у рвању, председник
Спортског савеза Србије Давор
Штефанек.
Свечаност је почела химном
Републике Србије, коју је отпевала Елизабета Јагица, ученица Музичке школе „Јован
Бандур”. Организатори манифестације посебно су захвалили тој установи, коју предводи
директорка Снежана Ђокић, јер
све ове године улепшава празник спорта у нашем граду, а
потом су све присутне поздравили домаћини, први човек
Спортског савеза Панчева Слободан Битевић и градоначелник Саша Павлов.

Лидер Суперлиге – РК Динамо
веза Панчева није имао нимало лак задатак да одабере најбоље појединце.
Ипак, једна девојка се својски потрудила да 2018. протекне у њеном знаку. Освојила

Наша најбоља спортисткиња – Ања Цревар
Прошла година је била веома успе шна за пан че вач ки
спорт, па жири Спортског са-

је сребрну медаљу на „Медитеранским играма” у Тарагони, одличје истог сјаја заслу-

шће на Олимпијским играма
у То ки ју. На рав но, нај бо ља
спортисткиња Панчева у 2018.
години је сјајна пливачица Ди-

2015. године. Од тада је овај
колектив три пута учествовао
у Суперлиги. У досадашњој каријери Александар Илкић је

ботићем и Стојаном Радановићем на челу, заједно са шефом
стручног штаба Иваном Петковићем, одрадила је одличан по-

нама Ања Цревар. Браво, девојко, свака част!
Он је први плејмејкер Кошаркашког клуба Тамиш, колектива који и у овој сезони
бележи сјајне резултате и на
добром је путу да се поново
пласира у Суперлигу Србије.
Овај момак тренутно има учинак од 10,9 поена, 3,9 скокова
и 4,7 асистенција по мечу и
сасвим сигурно представља будућност српске кошарке. Да,
најбољи спортиста Панчева је
Александар Илкић. Овај момак је рођен 5. фебруара у на-

освојио два јуниорска Првенства Србије, а 2014. године
проглашен је за најбољег играча завршног турнира. Свака
част, мајсторе!
Прошла, 2018. година остаће златним словима уписана у
историји панчевачког спорта и
по њима. У лепом светлу су се
рукометаши Динама представили и европским љубитељима игре с лепљивом лоптом.
Храбро су се супротставили рукометним гигантима у СЕХА
лиги, а захваљујући Динаму у
нашем граду је гостовао и пр-

сао у прелазном року, Динамо
су појачали искусни, проверени играчи. И кренуло је...

гора, Партизан, па опет Рудар
и Обилић. Тринаест утакмица
– тринаест победа! Никоме у
српском рукомету то није пошло за руком. Никоме, осим
чети коју предводи капитен
Бранко Радановић! Дакле, за
најбољи спортски колектив у
2018. проглашен је Рукометни
клуб Динамо.
До брих ре зул та та на ших
спортиста не би било без одличних тренера и њиховог залагања. Овог пута је признање
намењено најбољем тренеру у
нашем граду заслужено отишло
у руке Марка Спасова, дугогодишњег тренера Ање Цревар.
За најбољу јуниорку у нашем
граду проглашена је чланица
Теквондо клуба Колосеум Миња Бојовић. Она је освојила
бронзану медаљу на Првенству
Балкана у Румунији, у категорији до 63 кг, првакиња је Војводине и освајач медаља с државних шампионата. Такође,
Миња је редовна учесница такмичења у оквиру европске и
светске теквондо асоцијације.
Титулу најбољег јуниора Панчева, другу годину заредом,
освојио је Стефан Михајлов,
који је недавно из Атлетског

Најбољи панчевачки кадети
Пред „жуто-црнима” редом
су падали Рудар из Костолца,
београдски Обилић, Црвена зве-

клуба Динамо прешао у београдски АК Партизан 1945. Стефан је стандардни репрезента-

„Муња” пролеће кроз циљ – Стефан Михајлов

Стране припремио

Александар
Живковић

жила је и на Олимпијади младих у Буенос Ајресу, а остварила је и норму за Светско првенство, које ће ове године бити одржано у Јужној Кореји, и
један је од кандидата за уче-

шем граду, а прве кошаркашке кораке направио је у ККу Крис-крос. Своје кошаркашко усавршавање наставио је
у Партизану, а сениорску каријеру је започео у Тамишу

вак Старог континента, скопски Вардар...
А онда је с јесени стартовала
нова првенствена трка за бодове у Суперлиги Србије. Агилна
управа клуба, с Данијелом Су-

Марко Милановић и Давор Штефанек
зда, Слога, Шамот, Кикинда,
суботички Спартак, Нови Пазар, Металопластика, Мокра

тивац наше земље. Шампион
је државе у трци на 100 м, вицешампион Србије на 60 м и
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ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЛКИЋ И РУКОМЕТАШИ ДИНАМА

Прави тандем – Марко и Ања
Нина Чавић из Основне школе
„Мирослав Антић”, државне
првакиње у футсалу, а често су
боје своје школе браниле и у
другим спортовима.

Ми ло сав Уро ше вић, пр ви
човек ОШ „Гоце Делчев” из
Јабуке.
Била је то још једна сјајна
манифестација у организаци-

Плејмејкер за будућност – Александар Илкић
200 м, победник „Србија опена” у надметању на 60 м, освајач бронзане медаље на Балканском првенству у Турској у
штафети 4 x 100 м и једини
атлетичар у Србији који је у

Европе у категорији до 57 кг, а
освојио је и бронзано одличје
на Балканском шампионату за
јуниоре иако је још увек кадет.
Најбоља кадеткиња у нашем
граду у 2018. години била је

ским првенствима и чак десет
трофеја на државним шампионатима. Сара је и актуелна
првакиња Балкана у борбама у
конкуренцији девојчица рођених 2006. године.

ског радника изабрана је Биљана Миоч, радник Градске
управе Панчево.
Спортски савез Панчева је и
овог пута доделио признања
својим чланицама које су прославиле јубиларне рођендане.
Два колектива су обележила
седам деценија постојања, а то
су Рукометни клуб Динамо и
Фудбалски клуб Слога из Банатског Новог Села. Награде
су заслужили и четрдесетогодишњаци – Одбојкашки клуб
Борац из Старчева и Клуб дизача тегова Динамо.
Као и сваке године, проглашени су и најбољи у категорији школског спорта.

Миња у акцији
Најбоља основна школа је ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице, а у конкуренцији сред-

ји Спортског савеза нашег града, коју су својим умећем улепшали и ученици Музичке шко-

Лауреати
својој категорији остварио норму за Европско првенство на
100 м у Мађарској. Била је то
година из снова за овог сјајног
момка, али добре резултате од
њега тек треба очекивати.
У конкуренцији кадета признање је заслужио каратиста

атлетичарка Динама Миона Бркић. Она је шампионка Србије
у трци на 5.000 м у јуниорској
конкуренцији, једна је од најбољих ученица Гимназије „Урош
Предић”, с просеком 5,00, и од
ње се у наредном периоду могу
очекивати још бољи резултати.

Признање намењено најбољем пиониру заслужио је сјајни шахиста ШК-а „Светозар
Глигорић Глига” Марко Милановић. Овај феноменални дечак је стални члан шаховске
кадетске репрезентације Србије, а у 2018. години постао је
први освајач свих пет званичних првенстава наше земље по
дисциплинама. Победник је и
Школског првенства Србије.
Титулу најбољег ветерана понео је неприкосновени Славко
Станишић, члан Џудо клуба

Клинци који обећавају
За најуспешнијег ученика
изабран је Иван Божанић из
Гимназије „Урош Предић”, који је освојио златну медаљу у
трци на 400 м на републичком
школском такмичењу, али и на

њих школа признање је припало Медицинској школи „Стевица Јовановић” из Панчева.

ле „Јован Бандур” Сања Чукановић, Андреј Митевски, Душан Паскоски, Никола Стоји-

Јубиларци

Профа и ученици
Динама Дарко Спасковски. Овај
момак је рођен 2002. године,
кадетски је репрезентативац Србије и један од најперспективнијих бораца у земљи. Прошле
године је постао вицешампион

Чланица Карате клуба Младост Сара Жунић изабрана је
за најуспешнију пионирку нашег града. Ова девојчица тренира карате пет година, а освојила је три медаље на балкан-

Градска управа
Динамо, који је у 2018. постао
шампион света у својој конкуренцији, а за најбољег спорт-

Школској олимпијади Војводине. У женској конкуренцији
награђене су сестре Мина и

Признање намењено најбољем професору заслужио је
Драган Радосављевић из ОШ
„Мирослав Антић”, који је у
прошлој години, као вођа више екипа своје школе, освајао
медаље на школским надметањима свих нивоа. На крају,
награду за најуспешнијег дирек то ра шко ле за слу жио је

нов, Бранислав Лудајић и већ
поменута Елизабета Јагица.
Нама на крају једино преостаје да још једном честитамо
свим добитницима награда, а
да свима онима којима су признања овог пута измакла у години којој бројимо прве дане
имају више успеха на спортским теренима.

ВЕЛИКА НАГРАДА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПАНОНИЈА И ИВАНА ШПАНОВИЋ
НАЈБОЉИ У 2018. ГОДИНИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Првенство државе у
кросу – догађај године
Много планова за наредну
сезону
Редовна седница Управног одбора Атлетског савеза Србије одржана је у петак,
28. децембра, у просторијама атлетске
дворане на Бањици.
У присуству чланова највишег тела
АСС-а проглашени су најбољи атлетичари по свим категоријама, организатор и клуб у 2018. години. Прихваћени
су програм и критеријум националних
селекција за наредни период, а усвојен
је предлог финансијског плана и плана
јавних набавки АСС-а за 2019. годину.
Такође, донете су важне одлуке према којима су изабрани најуспешнији појединци и клубови у прошлој години.
Најбоља атлетичарка у сениорској
конкуренцији је европска и светска шампионка Ивана Шпановић, док је код
атлетичара звање најбољег понео Страхиња Јованчевић. Најуспешнији атлетски колектив је АК Војводина из Новог
Сада, а признање за најбољег организатора неког атлетског догађаја у 2018.
години добио је АК Панонија из нашег
града за организацију Првенства Србије у кросу. Трофеј „Професор Александар Петровић” биће додељен најбољем
атлетском тренеру за 2018. годину, Горану Обрадовићу.
Свечаност поводом проглашења најбољих атлетичара биће одржана у првом овогодишњем месецу.

Наличје и лице

Ово признање је велика част како за
АК Панонију, који је то велико поверење стекао радом и залагањем за само
годину дана постојања, тако и за Град
Панчево и Спортски савез нашег града,
који су били суорганизатори те велике
спортске манифестације.
Агилна управа АК-а Панонија и у
овој години планира организацију кроса на истом терену, који би тако постао
и традиционална спортска манифестација Града Панчева. Поред тога, у плану је организација још једног великог
атлетског такмичења у 2019. години.
Подсећамо, победници државног кроса 2018. у Панчеву били су Оливера
Јевтић и Елзан Бибић, који је из Панчева отишао на балкански шампионат,

а потом је на Европском првенству у
кросу освојио бронзану медаљу.
Стручњаци из Атлетског савеза Србије
већ су дали препоруку да Панонија буде
кандидат и за организацију Балканског
првенства у кросу, што би за наш град и
државу имало још већи значај.
Поред свих ових новости, а после прелазног рока, који је окончан у децембру,
АК Панонија је, одмах иза Партизана и
Црвене звезде, заузела треће место, а у
редове клуба из нашег града прешло је
петнаест веома успешних атлетичара.
Тако су панчевачки „панонци” на најлепши начин заокружили веома успешну годину, а атлетичарке и атлетичари
већ се вредно припремају за наредну сезону.
А. Живковић

Природа и дарови

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ

Дарови природе могу бити:
леп глас,
осунчано лице,
насмејани поглед,
плућа пуна кисеоника и глава здравих мисли...
Али тек понекад понешто падне с неба.
Већина доброг и позитивног се стиче.
И пошто стекнеш, мораш да знаш да сачуваш.

ТРИ ТАКМИЧАРКЕ – ДВЕ МЕДАЉЕ
Појединачно Првенство Војводине у
атлетици одржано је у суботу, 5. јануара, у Новом Саду. Надметали су се млађи јуниори (атлетичарке и атлетичари
до осамнаест година), а у веома јакој
конкуренцији запажен успех остварио
је и АК Тамиш, који је на најбољи начин репрезентовао град Панчево – три
атлетичарке освојиле су две медаље!
У једној од најатрактивнијих, али и
технички најзахтевнијих атлетских дисциплина, троскоку, виђено је изузетно
узбудљиво и неизвесно такмичење у
свих шест серија.
На свом првом учешћу на првенствима покрајине атлетичарка Тамиша Ања
Марић, сјајном серијом троскока (8,94
м), стигла је до титуле вицешампионке.

Треба напоменути да Ања Марић има
само тринаест година и да се надметала са четири године старијим ривалкама, као и то да се троскоком бави тек
три месеца.
Бронзану медаљу за Тамиш освојила
је Милица Кнежевић (8,08 м), па је тако зарадила своје прво одличје с великих такмичења. Милица се такође надметала с ривалкама три године старијим од себе.
Трећа представница АК-а Тамиш, Сања Марић, у трци на 60 м имала је техничку грешку на старту и није успела
да се домогне финала.
Првенством Војводине је званично
отворена зимска дворанска сезона у 2019.
години. Пионири АК-а Тамиш у недељу,

Ходати усправно.
Чак и кад те ветрови повијају.
И пошто те оборе – устати.
Наставити даље, с тим искуством подизања.
Свака појавност има и наличје и лице.
Леђа и фронт.
Важно је не поставити се контра најближих.
Самим тиме се и окренути од себе.

13. јануара, учествоваће на Отвореном
А. Ж.
првенству Београда.

ВЕЛИКИ ТУРНИР У БИЛИЈАРУ

ИГРАЛА СЕ ДОБРА „ДЕВЕТКА”
Другог дана нове године у просторијама клуба „Деветка”
одржан је турнир у билијару под називом „Панчево опен”.
Учествовала су 64 играча из готово целе Србије, а наступио је и гост из Јапана Терухико Сакамото. Играло се с девет
кугли, до седам, с наизменичним брејком. Бројни поклоници овог спорта могли су да уживају у фантастичним потезима мајстора билијара, а најбољи су добили пехаре и новчане
награде.
Тријумфовао је Алекса Пецељ, Стефан Васиљевић је заузео друго место, а пехаре намењене трећепласираним такмичарима заслужили су Ђорђе Пецељ и Зоран Свилар.
Судија на турниру била је Милица Бојковић, а овај значајан догађај у билијару организовали су Јован Тимотијевић и
Александар Филиповић.
А. Ж.

Степеници свакодневице
Дешава се да се саплетеш.
Али и да те спотакну.
Човек мора бити спреман на све.
А то је ствар тренинга.
Менталног и духовног. Свакодневног.
Ако жели да савладава степенике.
Различите величине и другачијег обима.
Али исте структуре – живототворне.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јелена Поповић,
офис менаџер:
– Планирам да
проведем викенд с
децом, да искористимо распуст у
шетњи и игрању на
снегу, а увече у гледању породичних
филмова.

Алекса Илић, глумац:
– Викенд ћу провести
у Позоришту младих у Новом Саду, радећи на новој представи. Слободно
време углавном користим
за музику, тако да ћу након пробе у позоришту
радити на свом музичком
пројекту. Увече ћу се вероватно проводити по
дивном Новом Саду.

Милица Милинковић,
ученица:
– Време ћу провести
у Делиблатској пешчари,
тачније на Чардаку. Тамо
ћу тренирати с друштвом
из Атлетског клуба „Динамо”. Поред дружења и
забаве, надам се да ће
остати мало времена и
за учење и цртање.
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