ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

ВЛАСНИК

Победа – црно
Знање језика отвара
могућности и перспективе на бело!
» страна 27

» страна 4

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. ДЕЦЕМБРА 2018.

Број 4794, година CL

ГОДОВИ

Хроника
Пацијенткиње су
одлучиле: доктор
за десетку!
» страна 8

Друштво
Средства и за
панчевачке
предузетнице
» страна 6

Екологија/просвета
Велики јубилеј
панчевачке Рафинерије
» страна 7

Село
Луталице лају и
опомињу
АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

» страна 11

ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ НАРКОТИКА
Осумњиченом је одређено
задржавање до 48 сати
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су
Н. С. (1991) због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело
неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Он је
осумњичен да је једном мушкарцу
продао два пакета са око 100 грама
марихуане и један пакет с 55 грама
амфетамина.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем
јавном тужилаштву у Панчеву.
Полиција је извела ово хапшење у
сарадњи с надлежним тужилаштви-

ма, у више одвојених акција широм
Србије, с циљем сузбијања трговине
наркотицима. Десет особа је лишено слободе, док су против још пет
поднете кривичне пријаве у редовном поступку. Одузето је 16,7 килогра ма ма ри ху а не, 356 та бле та
„ек ста зи ја” и ма ња ко ли чи на
амфетамина.
Међу ухапшенима је Ужичанин, рођен 1959. године. Он је приведен због
постојања основа сумње да је починио кривично дело производња и стављање у промет опојних дрога, с обзиром на то да је током претреса његовог стана и других просторија откривено 15,6 килограма марихуане.
Он је одмах приведен у дводневни
притвор, а након тога и у Више јавно
тужилаштво у Ужицу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

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

Култура
У туђим патикама
» страна 12

Фото-репортаже
„Кларом” крепи душе
суграђана
» страна 25

Спорт
„Тамиш” у
Извор: www.mup.gov.rs
Приликом другог хапшења припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције и Службе за борбу против организованог криминала ухапсили су
Л. Г. (1996) из Београда, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних дрога.
Приликом претреса стана и других
просторија које осумњичени користи
пронађено је око 350 грама „сканка”.
И он је после 48 сати које је провео у
притвору приведен у једно од тужилаштава у Београду.
У Зајечару је лишен слободе и притворен Б. Л. (1973). И њему је стављено на терет да је починио кривично дело неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога. Код
њега су полицајци током претреса
пронашли 343 таблете „екстазија”.
Ухапшена су и два лица у Крушевцу, рођена 1979. и 1980. године. Утврђено је да је један од њих држао већу
количину марихуане у кући, ради да-

ље продаје. Та дрога је била спакована у коферу, у PVC кесама и теглама, спремна за даљу продају другим
лицима.
Подсећамо, министар здравља Лончар је летос најавио да ће тражити
веће и строже казне за кориснике дрога и нарко-дилере. Рекао је и да ће се
почев од септембра у школама одржавати отворене трибине за децу и
родитеље о штетности наркотика.
Он је изјавио да ће судије бити у
обавези да свим зависницима од дроге, поред изрицања казни, одређују
и обавезан одлазак на лечење. Рекао
је и да ће свака школа морати да
има свог полицајца, а да ће ђаци и
њихови родитељи добити упитник
који ће морати да попуне. Из њега
ће се видети на каквом је нивоу њихово знање о наркотицима и шта би
још требало поправити у случају да
није довољно.
Лончар је најавио и да ће деца пролазити кроз едукације.
М. Глигорић

тријумфалној серији
» страна 26

ПРАЗНИЧНО РАДНО
ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ
Понедељак, 31. децембар, од 8 до
13 сати.
Уторак и среда, 1. и 2. јануар –
нерадни дани.
Четвртак и петак, 3. и 4. јануар,
од 8 до 13 сати.
Понедељак, 7. јануар – нерадни
дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.
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ДРУГА СТРАНА

Петак, 14. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Тренуци среће
Дешавало ми се више пута да схватим како ништа није немогуће. Биле то лепе ствари, или неке безвезне ситуације, за које помислиш: ма, дај, нема шансе да се то догоди. И онда, неким чудом, нађеш се пред крајњим резултатом и знаш да све
може доћи у обзир.
Пре скоро десет година први пут сам чула сјајну верзију песме „Африка” групе „Тото”, у извођењу словеначког хора „Perpetuum Jazzile”. Хор чини скоро педесеторо људи, који својим гласовима, поред вокалних деоница, производе мелодију,
па звучи као да слушате цео музички ансамбл. Након извођења ове нумере, која је постала планетарно популарна, уследиле су обраде великих хитова, што је допринело да постану
једна од највећих светских сензација у области хорског певања. Када сам почела да их слушам, мислила сам да, иако је
Словенија близу, нема шансе да ће они доћи у Србију скоро, а
ни да ћу имати прилику да их слушам уживо. Како су године
пролазиле, с времена на време сам се враћала њиховим извођењима која се могу наћи на мрежи „Јутјуб”. Увек када ми
понестане мотивације, или престанем да верујем у људе, волим да погледам нешто што људи раде заједно тимски, а посебно када је уметност у питању, јер онда све добије неку додатно лепшу димензију. Претпостављам да у тако великим
групама сигурно има и незгодних тренутка, препирки и несугласица, али да би тако звучали, морају да буду тим. И да онда када је то неопходно, буду као један.
Након целе деценије осванула је реклама да ће „Perpetuum
Jazzile” гостовати у Београду. Искрено, нисам могла да верујем да је шанса да их чујем постала реална. Рекла сам својим
пријатељима да ако ми је због нечег драго што се бавим новинарством, управо је то што имам могућност да посетим
бројна културна дешавања и нахраним своју душу. Успела сам
да обезбедим карту за концерт и – отишла сам. Када су изашли на сцену и почели да певају, осетила сам срећу као да
сам мало дете. Слушала сам много музичара, домаћих и страних, разговарала с многима. Верујте, неки од њих су озбиљне
светске звезде. Мени су пред овим хором засузиле очи. Толико талента. Свака деоница у којој је неко певао соло, звучала
је као магија, а заједно... То је тек ниво који не могу да објасним. Захвална сам универзуму што је некада послата порука
коначно услишена. То ме је поново уверило да ништа није
немогуће и да се све дешава онда када је за то право време.
***
Моја омиљена књига зове се „Доплер”, а написао ју је Норвежанин Ерленд Лу. Негде у исто време када сам открила словеначки хор, другарица ми је дала ову књигу да читам. Покушавала сам неколико пута, али ме је, због тотално другачијег
стила писања од оног на шта сам била навикла, одбијала да
наставим. У једном тренутку сам само почела да је читам и
нисам је испустила из руку. То је једна од оних књига које
прочиташ, али се стално кроз сећање враћаш неким деловима и помињеш их као да се то заиста некоме десило. Укратко,
ради се о критици данашњег друштва и свему чему данас просечан човек стреми. Врло духовито описан је живот човека
који, на ивици нервног слома, напушта породицу и цивилизацију и одлази да живи сам у шуми. Тамо му се догађа низ
интересантних ситуација, описаних сјајним монолозима. Веровали или не, Српско народно позориште у Новом Саду поставило је ову представу, а ја сам, као потпуни обожавалац
овог дела, отишла да је погледам. Представа је у потпуности
оправдала моја очекивања, чак их је и превазишла. Још једном хвала ономе, ко год био, што је заслужан за те мале тренутке среће који загреју душу.
***
Ништа није немогуће. Битно је само да желимо и да се за то
боримо.

ФОТОГРАФИЈА Разбибрига.
У Културном центру, 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.

ИЗ СТАРОГ „ПАНЧЕВЦА”

БУРАН ПЕРИОД ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈЕ
„Панчевац” је током своје бурне историје прошао кроз више кризних периода када је мало недостајало да буде доведено у питање излажење
наших новина. Један од њих почео је
онда када је локална власт, у којој је
доминирала Социјалистичка партија
Србије, хтела да трансформише

воју Павловићу, републичком министру за информисање. Међутим, није
вредело.
С обзиром на то да су одраније
сличне проблеме имали и запослени
на РТВ Панчеву, они су пре нас ступили у штрајк, а то смо онда учинили
и ми. Наше новине су у знак протеста
изашле на смањеном броју страна, а
пред читаоцима се појавило само неколико информативних рубрика, као
и читуље и огласи.
Међутим, на једној од наредних
седница Скупштине општине одборници су се суочили с решеношћу чланова наше редакције да дужност в. д.
директора обавља Жива Грубић (уместо дотадашње директорке и уреднице Слободанке Ракоњац), а да главни
уредник буде Марија Андрић.
Одборници Скупштине општине одлучили су да „Панчевац” буде јавно
предузеће, а то је образложено истрајношћу запослених у „Панчевцу” у зах-

чевцу” предложено је да Скупштина
општине стави ван снаге и поништи
одлуку о формирању јавног предузећа,
а да наш лист након тога предложи по
два кандидата за дужности директора
и главног уредника „Панчевца”.
Коначно, након што је потписан
споразум између штрајкачког одбора
„Панчевца” и представника Скупштине општине, штрајк запослених у
„Панчевцу” је прекинут. Исход је био
следећи: „Панчевац” је проглашен за
јавно предузеће, Скупштина општине је усвојила наш статут и именовала в. д. директора предузећа, а из редова запослених Управни одбор је
именовао вршиоца дужности главног
и одговорног уредника.
Овакав епилог је мање од оног шта
су запослени у „Панчевцу” очекивали. Истине ради, треба рећи да је у
једном периоду штрајка постојало решење с којим су се сагласили наши
оснивачи: Општина је била спремна

Насловна страна једног од
штрајкачких бројева
„Панчевац” из друштвеног у јавно
предузеће.
Поводом тога је одржан састанак
између представника штрајкачког одбора који је формирала редакција
„Панчевца” и општинских политичара из Социјалистичке партије Србије.
Представници наше редакције тада су
захтевали да се деблокира жиро рачун „Панчевца” како би се омогућила
нормализација пословања, као и повлачење одлуке о претварању „Панчевца” у јавно предузеће, до коначне
судске одлуке.
Ово је само део историје „Панчевца”, о којем је могло да се чита пре
двадесет четири године, у нашем листу број 3506, објављеном 4. марта
1994. године. Да бисмо се тада изборили за наше право да будемо независни, будући да смо од првог до последњег динара сами зарађивали, а од
локалне власти нисмо добијали ни динар, обратили смо се за помоћ Мили-

Локална власт је хтела да нас потчини
да нам врати статус друштвеног предузећа, а да се из редова запослених
бирају директор и уредник које би
Скупштина именовала.
Али ова понуда није искоришћена,
тако да је потврђена одлука о формирању јавног предузећа. На крају је све
окончано споразумом о прекиду
штрајка, јер је обострано процењено
да би наставак обуставе рада угрозио
излажење листа.
Тако је завршена једна од највећих
криза у историји „Панчевца”. Нисмо
хтели да попустимо пред захтевима
локалне власти због тога што се „Панчевац” увек током своје историје самофинансирао и није попут многих
других гласила, добијао ни динар из
општинског буџета. Сматрали смо да
је то довољно да наш лист буде потпуно самосталан и да задржи максималан утицај на своју уређивачку
политику.
За историју нека остане забележено
да је чак и тада, у најтежем периоду
наше историје, међу нама било оних
којима је од тога шта мисли колектив
много важније било шта од нас хоће
локална власт. На сву срећу такви су
само привремено били на врху, али
смо их се отарасили.
„Панчевац” се увек кроз историју самофинансирао
М. Г.
теву да Грубић остане в. д. директора.
Али и поред тога, још се није назирао
крај штрајка. На тада одржаној седници Општинског већа синдиката и представника штрајкачког одбора у „Пан-

3

АКТУЕЛНО

Петак, 14. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОВОГ ВИКЕНДА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

Завод „Панчевац”
први у свему

Концерти ће бити
одржани 15. и 16.
децембра од 19.30
Карте за прво вече
одавно распродате
„Надигравање” са
ансамблом „Вила”
из Новог Сада
Љубитељи фолклора већ су навикли да крајем године имају
много прилика да на разним
локацијама у граду уживају у
најлепшим традиционалним
песмама и играма из наших и
околних крајева.
Тако је и овог децембра, а
догађај који се не пропушта,
свакако је свечана академија
Културно-уметничког друштва
„Абрашевић”, која ће бити одржана у суботу и недељу, 15. и
16. децембра, од 19.30, у дворани Културног центра.
Од пачића до рекреативаца
Према речима Леле Стојнов,
председнице тог друштва, публика ће током дводневног програма имати прилику да погледа шта су све групе „Абрашевића”, од пачића до рекреативаца, радиле током протеклих дванаест месеци.
– Велико смо друштво и вредно радимо целе године, па је
немогуће да током само једне
вечери прикажемо публици све
оно што бисмо желели. Зато
смо од прошле године свечану

Љубитељи
академију поделили на два дана. У првом показујемо нашим
суграђанима како изгледа наша уметничка кућа у целости.
Тада на концерту представљамо све наше групе, од најмлађих до најстаријих, и резимирамо целу протеклу годину.
Причамо о томе шта смо све
радили, куда смо путовали и
захвалимо свима онима који
су били уз нас, а све то, наравно, између кореографија у изведби свих дечјих група, рекреативаца, првог ансамбла и
нашег оркестра – објаснила је
Лела Стојнов.
Врхунска уметност
О томе колико интересовање
влада за наступе „Абрашевића”, сведочи чињеница да су
карте за прво вече одавно рас-

фолклора могу очекивати прави спектакл
продате, док је за концерт у неОна је нагласила да се продељу, 16. децембра, у тренутку грам обе вечери разликује у
настанка овог текста, остала тек потпуности, тако да се неће
још понека улазница.
поновити ниједна кореогра– Замишљено је да друге ве- фија. Карте за друго вече мочери академије први ансамбл гу се купити у просторијама
угости неко од еминентних кул- „Абрашевића” радним данитурно-уметничких друштава с ма од 19 до 21 сат, а можете
нашег поднебља. Прошле го- их и резервисати путем теледине је то био АКУД „Бранко фона 060/30-51-937. Ако неКрсмановић”, а сада ће то би- ка улазница буде још преостати фолклорни ансамбл „Вила” ла, моћи ћете да је купите и
из Новог Сада. То је вече пра- на сам дан концерта у Кулве уметничке игре, када се, на турном центру, и то у периоду
неки начин, први ансамбли до- од 18 до 19.30. Ипак, уколико
маћина и гостију надигравају. не желите ни по коју цену да
Ту представљамо оно чему сва пропустите прилику да ужидеца из нижих група теже, а то вате у правом спектаклу који
је да једног дана уђу у први ан- ова сјајна екипа припрема, босамбл и буду део оваквих умет- ље је да резервишете своје меничких наступа – објаснила је сто што пре.
Лела Стојнов.
Д. Кожан

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ПОЗОРИШТА ЛЕКТИРА

лице” и „Народни посланик”),
Позориште лектира жели да
скрене пажњу на то да он није
био само драмски писац, већ и
политичар, културни радник,
дипломата, другим речима водећи српски интелектуалац, на
шта данашње друштво уопште
не обраћа пажњу. Оваквом дра-

матизацијом Позориште лектира жели и да потцрта да је
Нушић у школској лектири најзаступљенији писац, јер су сва
набројена дела у саставу лектирског штива.
Позориште лектира обраћа
се младим људима, у чему је
Дом омладине Панчево видео

прилику и шансу да ученицима с територије овог града заједнички понуде едукативан и
забаван програм. Ово позориште те жи уче њу пра вил них
образаца понашања и откривању значаја комуникације и
међуљудске сарадње у развоју
младих људи.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Наредна акција
19. децембра

Нека ваш осмех буде
холивудски

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

Наредну прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 19. децембра,
од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту. Крв могу дати све здраве
особе мушког и женског пола
од 18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и
критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа.
Размак између два давања код
мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири месеца.
Д. К.

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.

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 пацијен-

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.

Нушићеви часови о животу
У дворани „Аполо” Дома омладине у четвртак, 13. децембра
у 19.30, биће одржана премијера представе „Нушићеви часови о животу”.
Адаптацијом „Аутобиографије”, уз додатке сцена из других Нушићевих дела („Ожалошћена породица”, „Сумњиво

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.

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.

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-

ти 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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ГРАД ПОТПИСУЈЕ МЕМОРАНДУМ

АМБАСАДОР НЕМАЧКЕ ПОСЕТИО НАШ ГРАД

Унапређење у области
спољне расвете

ЗНАЊЕ ЈЕЗИКА ОТВАРА
МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Теме: економска и
културна сарадња
Одушевиле
разноврсност идеја и
маштовитост ученика
Гимназије
Професорки Радмили
Николић уручена
награда за врхунски
ангажман

С обзиром на то да је локална
самоуправа према закону задужена да брине о јавном осветљењу, градски већници су на
седници одржаној 7. децембра
(што је била и једина тачка
дневног реда) донели закључак којим се прихвата Меморандум о разумевању за развој
сарадње у области спољне расвете.

Међународна расветно-техничка корпорација „Boos Lighting Group” и градоначелник
Саша Павлов ће у смислу унапређења ове делатности потписати поменути акт. Иначе,
меморандум није правно или
финансијски обавезујући документ, већ се може раскинути ако једна од две стране то
сматра за сходно.

КОНЦЕПТ

Његова екселенција Томас Шиб,
амбасадор Савезне Републике
Немачке у Србији, био је гост
Панчева у понедељак, 10. децембра. Он се најпре састао с
градоначелником Сашом Павловим, па је посетио Гимназију „Урош Предић”, где је уручио награду професорки немачког језика Радмили Николић за дугогодишњи предан
рад са ученицима те установе.
После састанка иза затворених врата градоначелник и амбасадор дали су изјаве у холу
зграде Градске управе.
Панчево атрактивна локација
Саша Павлов је казао да су њих
двојица имали пријатељски и
конструктиван разговор, да поштује чињеницу да је Томас

ству, подвукао да је тачно да је
тек три месеца на функцији
амбасадора Савезне Републике Немачке у Србији, али да
му је циљ да упозна све крајеве наше земље како би видео
ситуацију на лицу места.
– Градоначелник и ја смо данас разговарали о Панчеву као
атрактивној локацији за инве-

у Гимназији „Урош Предић”
амбасадору Томасу Шибу најпре се обратила директорка
школе Зорица Помар. Она је
казала да је школа десет година укључена у ПАШ пројекат
(„Шко ле парт не ри бу дућ но сти”), под покровитељством „Гетеовог института”, и да је за то
време реализован велики број

Хоћете изборе? Шта хоћете? Ја да вам нешто попуштам, тим
вашим глупостима и томе за шта се залажете? Нећу. Нисам
то радио ни када сте шетали четири месеца. Унапред вам кажем да ми не пада на памет. Може пет милиона вас да се
скупи, али прво да добијете изборе, па онда да испуњавате
оно што је народу обећано. Ја под притисцима нећу да радим и по томе се разликујем од других.
(Председник државе Александар Вучић после трибине „Јаке жене за јаку Србију” у Центру „Сава”, 9. децембар)

***
Мислим да сам довољно малтретирао ЛДП и помало себе
тим местом на којем сам стао. Ту је могао свако да ме пљуне,
а ја да ћутим. Зато сам после две године одлучио да се вратим у скупштинске клупе. Та пауза била је најкраћи пут да
људи схвате ко су Саша Радуловић и Саша Јанковић, да не
можеш Вучића да срушиш паткицом, шта су Ђилас, Тадић,
Савез за Србију... Вратио сам се зато што све што се тамо дешава више нема никакве везе са оним што овом друштву
треба. Зато што нико није попунио тај празан простор.
(Чедомир Јовановић, лидер ЛДП-а, у интервјуу за „Блиц”,
9. децембар)
***
Знам да у Приштини седе људи који ће предузети буквално
све да би заштитили личну слободу и оно за шта су се борили током претходних двадесет година. Бојим се да нашом јужном покрајином управљају људи који су ван готово сваке
контроле и спремни су на све. То је јако опасна ситуација.
(Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово и Метохију, у интервјуу за Радио Београд 1, 9. децембар)

Нема разлога за протест просветара који је најављен за сутра. Просветни радници су имали четири повећања плате у
последње две године – прво четири, па шест, десет и сада девет одсто. Чудни су ми разлози за протест и штрајк, јер се
као један од разлога наводи одлагање Закона о платним разредима за годину дана, а баш због тог закона просветари су
штрајковали у септембру и октобру.
(Министар просвете Младен Шарчевић у интервјуу за
„Танјуг”, 10. децембар)

***
Мој селекторски мандат је ближи крају него почетку. Мораћу
у догледно време да почнем да размишљам о наставку каријере. Моја будућност је вероватно у иностранству. Шта мислим
о могућности да наставим тренерску каријеру у мадридском
„Реалу”? То је интересантна могућност за сваког тренера.
(Јоаким Лев, селектор фудбалске репрезентације Немачке, у интервјуу за телевизију ZDF, 9. децембар)

Професорка Радмила Николић прима награду од амбасадора Немачке
Шиб тек три месеца на служби, а да је поред изузетно интензивног посла пре свега на
политичком нивоу врло брзо
нашао времена да дође у Панчево и додао:
– Наши разговори су се односили пре свега на економску и културну сарадњу Града
Панчева и Савезне Републике
Немачке. Поново смо прошли
кроз значајан пројекат за град
Панчево – инвестицију компаније ZF и све оно што она значи, не само у погледу економских параметара него и ширих, друштвених. Изражавам
још једном велику захвалност
амбасадору на изузетној сарадњи коју је Град Панчево остварио пре свега с Немачком развојном банком KfW, јер је омогућила знатно побољшање услова живота наших грађана у насељеним местима кроз изградњу водоводне мреже. Пред нама је још један капитално-инвестициони пројекат – изградња постројења за прераду отпадних вода и канализационе
мреже. Циљ наступа немачких
инвеститора на овом подручју
јесте да се овде задрже са стабилним пројектима и да се кроз
сарадњу с другим институцијама омогући што квалитетнији живот грађана.
Његова екселенција Томас
Шиб захвалио је на гостоприм-

ститоре, пре свега из Немачке.
Причали смо и о инвестицији
немачке компаније ZF, коју ћу
касније да посетим. Из наше
перспективе, у питању је веома позитиван развој, јер се ради о дугорочној инвестицији и
о могућности запошљавања висококвалификоване радне снаге. Такође, радује нас што је
успостављена сарадња са образовним институцијама и установама. Помињали смо и пројекте који се овде остварују у
склопу развојне сарадње, пре
свега у области снабдевања водом за пиће, за коју је подршку дала Немачка развојна банка KfW, што из наше перспективе тече јако добро – рекао је
Шиб.
Нагласио је да Град Панчево служи за сваки пример и да
му је драго што ће се сарадња
проширити и на област изградње канализационе мреже, чиме ће се побољшати животни
услови грађана у Панчеву и у
околним насељеним местима,
па је резимирао да је имао садржајан и конструктиван разговор с градоначелником, који ће неком другом приликом
наставити.
Немачки као матерњи
Пред педесетак бивших и садашњих ученика, гостију из „Гетеовог института” и новинара,

квалитетних пројеката, те да
јој представља посебно задовољство то што је професорка
Радмила Николић проглашена за најактивнију у оквиру читаве иницијативе.
Потом су уз помоћ професорки Весне Миливојевић, Валерије Јоне и Бранке Тепшић
ученици Гимназије целих сат
времена презентовали шта је
све рађено у оквиру пројекта
који афирмише немачки језик.
Разноврсност идеја, маштовитост и њихова професионална
реализација – врцали су из свих
прилога и видео-спотова приказиваних на видео-биму, као
и мини-представа извођених
уживо.
Како та деца знају немачки!
Говоре страни језик без муцања, застајкивања, сасвим природно – као да им је матерњи.
Било је право задовољство слушати их и гледати.
Томас Шиб импресиониран
Амбасадор Шиб је затим, обраћајући се професорима и ђацима, изразио велико задовољство што је у њиховој школи и
честитао им на сјајној презентацији.
– Волео бих да понекад такву креативност и идеје имамо и у политичком животу, јер
бисмо тако више постигли. Радостан повод за наше окупља-

ње данас је да вашој професорки Радмили Николић уручимо награду за врхунски ангажман у оквиру ПАШ иницијативе. Кандидована су 62 професора из 35 земаља, а жири је
изабрао десет добитника, међу
којима је и професорка Николић. Није велико изненађење
да професорка из ове гимназије добије ову награду, јер за
то је потребна и одређена средина и подршка колега и, пре
свих, ученика који имају енергије и ангажују се. Заиста сам
импресиониран! Две изјаве су
ме посебно дирнуле: прва је да
учити немачки језик може бити ужитак, јер учење страних
језика треба да представља радост, а не морање. Друго, једна
од ученица је, презентујући свој
пројекат, казала да је немачки
језик променио њен живот. То
је чињеница, пошто се кроз знање језика отварају могућности
и перспективе. Ваша школа је
пример за друге у Србији, честитам вам, наставите тако –
поентирао је Томас Шиб.
Уз речи да је заслужила признање, амбасадор Немачке предао га је професорки Радмили
Николић. Она је, потом, из свег
срца захвалила многима: ПАШу, који је наставу учинио занимљивијом и широком, као и
„Гетеовом институту” и његовим координаторима, чија су
врата увек отворена и за професоре и за ученике.
– Наравно, ако немате подршку код куће, нећете успети да урадите много тога. Ова
школа је увек показивала отвореност према разним идејама.
Директорка Елизабета Гранфештајн Милошевић је уз моје колегинице поставила темеље овог пројекта, затим је дугогодишњи директор Владимир Марић био велика подршка свима нама, а сада је то
директорка Зорица Помар. И
раз ред не ста ре ши не су нам
увек излазиле у сусрет. Али
ништа од овога не би било без
мојих садашњих и бивших драгих ученика – присутни су моји драги данашњи студенти и
професори немачког језика,
електротехнике, камере... Хвала вам што смо радили заједно годинама и што настављамо да се дружимо – емотивно
је завршила обраћање Радмила Николић.
Уследио је дуготрајан, топао
аплауз.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 14. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОШИРЕНИ ПРИВРЕДНИ САВЕТ ПОЧЕО ДА РАДИ

ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА

ПОВЕЗИВАЊЕ ПОСЛОВНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ И ГРАДА

Колико се волиш?
„Дани словеначког филма” – у организацији Друштва Словенаца „Сава” из Београда, Удружења Словенаца „Логарска долина” и Дома омладине из Панчева – ове године се одржавају четврти пут у пет градова у
Србији, међу којима је и Панчево.
Манифестација ће гледалишту отворити поглед ка темама и мотивима
препознатљивим како у Словенији,
тако и у Србији.
Свечано отварање је заказано за
петак, 14. децембар, у 19 сати, у
„Аполу”, у Улици Максима Горког
6. Посетиоци у Панчеву ће до уторка, 18. децембра, имати прилику да
у тој дворани погледају четири дугометражна и четири кратка документарна и играна филма новије

Друга значајна измена
Кројење амбијента за
привлачење инвестиција
Недавно проширени Привредни савет града, који функционише од 2013.
године и сада има 23 члана, наставио
је рад 11. децембра. Ово градско саветодавно тело састављено је од привредника који имају своје бизнисе и
представника великих корпорација
што послују на територији Панчева.
Пошто су прошле недеље на седници Градског већа новинари изразили интересовање за рад Савета, пре
почетка састанка уприличена је конференција за медије у холу Градске
управе.
Обострана корист
Новинарима су се обратили председник Привредног савета Мирољуб Кршанин и градоначелник Саша Павлов, који је његов заменик. Кршанин, власник „Техномаркета”, захвалио је на прилици да говори о раду
овог тела и додао:
– Привредни савет је од свог оснивања до данас веома успешно обављао
своју функцију повезивања пословне
заједнице са структурама које воде овај
град, са свим стручним службама и
јавним предузећима. Тај рад је, по нашем мишљењу, обострано користан,
јер смо успели да артикулишемо ставове пословне заједнице града и да дамо неколико корисних предлога који
су помогли у формирању коначних одлука оних институција што их доносе.
Градоначелник Саша Павлов је казао да ово није прво проширење Привредног савета, јер је још 2016. године
направљена прва значајна измена, када су поред представника микро, малих и средњих предузећа за сто сели и

АКЦИЈА И ТРИБИНА
они који заступају велике системе, као
што су НИС – Рафинерија нафте,
„ХИП–Петрохемија” и „Лука Дунав”.
– Направили смо позитиван привредни амбијент и привукли инвестиције, па су и репрезентанти нових инвеститора у Панчеву почели да учествују у раду овог тела. Затим, има и
домаћих привредних субјеката који
су одлучили да инвестирају свој потенцијал. Привредни савет, за мене
лично, можда је и најважнији сегмент рада у локалној самоуправи с
обзиром на то да кроз овај канал комуникације с локалном пословном
заједницом ми у ствари долазимо до
оних најважнијих података у кројењу
привредног амбијента за привлачење
инвестиција, што је стратешки циљ
града – објаснио је Павлов.
Чланство
Чланови Привредног савета су, из
структура градске управе, још Маја
Витман, помоћник градоначелника за
економски развој, и Марина Кахрић
Лазић, секретар Савета.
Ту су и директор Регионалне привредне коморе др Марко Ћулибрк и

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Евровизијско такмичење
Панчевци певају на
бугарском
Чланице и чланови Градског већа окупили су се 11. децембра како би прошли кроз четири тачке дневног реда.
Прво је закључено да се прихвата
предлог текста уговора у вези с реализацијом програма „Србија у ритму
Европе” за панчевачку децу, који треба да закључе градоначелник Саша
Павлов и „Europian Capital Advisors
Management” из Београда.
Председник општине Врњачка Бања упутио је Граду позивно писмо с
предлогом да се Панчево удружи са
двадесет локалних самоуправа у Србији како би учествовало у програму

председник градског Удружења занатлија и предузетника Лука Вујовић. Директори односно власници приватних
фирми које послују на територији Панчева такође су чланови овог тела, а то
су: Милан Кнежевић („Модус”), Јовица Божић („Божић и синови”), Филип
Перић („Финнет”), Мирослав Алекса
(„Алмекс”), Љупко Кутањац („Кутко”),
Владимир Митровић („Пасаж група”),
Павле Тмушић („Павле”) и Миодраг
Милашиновић („Хипра инжењеринг”).
Бизнисе чије делове власништва
има и држава Србија представљају Вук
Перић, директор „Утва–Авиоиндустрије”, Владимир Гагић, директор НИС –
Блока прераде, и Драган Завишић, извршни директор „ХИП–Петрохемије”.
Представници фирми са иностраним
капиталом који треба да се оваплоти
на територији нашег града су: Карл
Хајнц Стеиндел („Егстон систем електроникс”), Милан Грујић (ZF Србија)
и Робер Јахав, („Биг ЦЕЕ”, компанија
која је власник „Авив парка”).
В. д. директора „Хигијене” Александар Стевановић наступа испред
јавног градског комуналног сектора,
а ту су и некадашња банкарка Радованка Перовић, сада директорка „РП
консалтинга”, те Ђорђе Михајловић,
саветник у „Луци Дунав”.
С. Трајковић

Трећа тачка дневног реда била је
измена недавно донетог Решења о
образовању Тима за реализацију пројекта израде Стратегије привлачења
инвестиција, која предвиђа унапређење пословног амбијента. С обзиром на обим активности у вези с реализацијом задатака тима, као и на
то да међу члановима нема дипломираног правника, он је проширен
тако што му се прикључила Леонида
Раданов.
На крају је МЗ Тесла добила одобрење да измени финансијски план
други пут. Промена се тиче средстава
из текуће буџетске резерве за поправке и одржавање објекта у ком је смештена Месна заједница.
С. Т.

Антифашизам и људска
права

Центар за подршку женама и војвођанска Антифашистичка коалиција, у сарадњи с Грађанском акцијом
Панчево, поводом Међународног дана људских права, у кафе-клубу „Купе” одржали су 10. децембра акцију
„Хероине и хероји антифашизма” и
трибину „Екстремизам и људска права – Србија 2018”. На почетку, веома упечатљиво, наступио је хор „Наша пјесма”.

Представљени су резултати истраживања и мапирања екстремизма и
отворена је жива дебата о утицају који нарастајући екстремизам у Србији
има на уживање људских права. Говорили су др Радивоје Јововић, политиколог (Савез антифашиста Војводине), Љиљана Спасић (ГАП) и
младе активисткиње Антифашистичке коалиције Милица и Наташа. Разговор је модерирала новинарка БранС. Т.
ка Драговић Савић.

НАША АНКЕТА

позиције која служи за промотивне
активности. Координатори програма
биће већници Татјана Божић и Немања Ротар.
Услугу административно-техничких
и помоћних послова, као и послова
физичко-техничког обезбеђења Панчево прибавља у складу са Законом о
јавним набавкама. Тренутно важећи
уговор закључен за ту намену важи до
јуна 2019, па је било потребно да већници ради обезбеђивања континуитета покрену нови поступак јавне набавке. Будући да обавезе по новом
уговору доспевају тек следеће године,
неопходно је да Градско веће као предлагач Одлуке о буџету планира средства у износу од 26.624.000 динара.

ДА ЛИ СУ ЉУДСКА ПРАВА ДАНАС УГРОЖЕНА?

Стање боље него раније

В. ОСТОЈИЋ

који ће изгледати као телевизијско
такмичење (ТВ „Прва”) деце из основних и средњих школа. Током јануара
биће организоване аудиције, после
чега ће бити изабран тим од двадесеторо младих Панчевки и Панчеваца
који ће представљати наш град. Они
ће бити обучени да сценски и вокално изгледају и звуче добро, а само
надметање биће налик оном евровизијском, с тим што ће омладинци
оживети песме и игре земаља које су
им додељене, а у случају Панчева, на
позитивно инсистирање амбасадора
те државе, то ће бити – Бугарска.
Град, пошто је процењено да ће бити лепо изрекламиран, треба другој
уговорној страни да плаћа 85.167 динара шест месеци, а новац ће ићи с

словеначке продукције. Ради се о
остварењима „Версополис”, „Буђења”, „Рођен да умре”, „Рудар”, „Тунел”, „Пођи са мном”, „Недељно јутро” и „Колико се волиш?”. Пројекције свих филмова, који су, иначе,
били премијерно приказани на фестивалу у Порторожу, бесплатне су
за посетиоце.
С. Т.

Д. ВИТОМИРОВ

Генерална скупштина Уједињених
нација прогласила је 10. децембар
за Дан људских права 1950. године
како би скренула пажњу „народа света” на две године раније потписану
Универзалну декларацију о људским
правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права.
Декларација први пут у историји
човечанства прокламује заједничке
стандарде људских права које треба
да постигну сви народи и све нације
света. „Сва људска бића рађају се
слободна и једнака у достојанству и
правима”, одређује први члан Декла ра ци је. Она ни је би ла прав но
обавезујућа, већ више део међународног обичајног права све до Међународне конференције УН о људским правима 1968. године, када
је одлучено да представља обавезу
за све чла ни це ме ђу на род не
заједнице.
Људска права су основна права
сваке особе и стичу се рођењем, она
су неотуђива и недељива, својствена
свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју
коже, веру, језик или било који други статус. У Републици Србији људ-

Т. КОНСТАНТИНОВ

М. СТАНОЈЕВСКИ

ска права загарантована су Уставом,
општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим
ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко нима.
Пи та ли смо на ше су гра ђа не да
ли су нека људска права данас угрожена.
ВЛАДИМИР ОСТОЈИЋ, пензионер:
– Људска права су данас угрожена, а највише право на слободу говора. Шта год да кажеш, можеш да
очекујеш да ћеш због тога имати неку санкцију. Право на здраву и чисту животну средину такође је угрожено.
ДРА ГАН ВИ ТО МИ РОВ, из во ђач
радова:
– И не размишљам о томе. Водим
неки свој миран живот. Радим. Политика ме не занима. Свако има право на своје мишљење, свако ради оно
што мисли да треба да ради.
ТАМАРА КОНСТАНТИНОВ,
мед. сестра у пензији:
– Како нису угрожена људска права. Од мобинга на послу, па до свега
осталог. Постоје разни начини како

Љ. ПЕТРОВИЋ

Ј. БЕРА

људи могу да се боре за своја права,
али се данас све углавном своди на
причу. Почев од радних организација па надаље. Чак и у кућама има
малтретирања.
МЕНКА СТАНОЈЕВСКИ,
пензионерка:
– Никад нисам размишљала о томе. По мом мишљењу, нису угрожена, све ми је потаман.
ЉУБИНКА ПЕТРОВИЋ,
пензионерка:
– Мислим да нису угрожена људска права. Ситуација је боља него
раније.
ЈОВО БЕРА, пензионер:
– Одавно су угрожена људска права у свим сегментима, али све је данас како се ко снађе. Моја покојна
баба Ружа би говорила: „Дете моје,
ако пружиш, и дохватићеш”. Данас
је ситуација таква да и ако људи желе да се боре за људска права, постоји нешто што им диктира целокупан
живот и трасира им обрасце понашања. Па како се ко снађе. Мени је
све добро, не фали ми ништа.
Анкетирала Мирјана Марић
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СРЕДСТВА И ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ
ПРЕДУЗЕТНИЦЕ
Конкурс је био
намењен свим
женама с територија
општина Сремска
Митровица, Панчево
и Сомбор

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Тешки метали
у земљишту
Тешки метали су природно
присутни у земљишту. Високе концентрације представљају велики ризик за
животну средину с обзиром
на то да су веома постојани. Једном унети, остају стотинама, па и хиљадама година, градећи чврсте везе с
компонентама земљишта.
Технике санације загађеног
земљишта су, још увек, веома дуготрајне и скупе. Једну од њих смо помињали у
тексту о фиторемедијацији
зе мљи шта об ја вље ном у
„Панчевцу” број 4713 од 19.
маја 2017. године. Због опасности од уласка тешких
метала у ланац исхране преко гајених биљака, загађене површине захтевају посебан начин коришћења, па
чак искључивање из примарне биљне производње.
Према Правилнику о дозвољеним количинама опасних
и штетних материја у земљишту, утврђују се максимално дозвољене концентрације (МДК) које одређују да ли је неко земљиште
контаминирано или неконтаминирано („чисто”) у односу на присуство тешких
метала. Ипак, у већини случајева су у ниским концентрацијама. У већим количинама се могу наћи манган (Mn), цинк (Zn), бакар
(Cu), гвожђе (Fe), молибден (Mo) и никл (Ni), који
представљају оптерећење за
животну средину. Други елементи: хром (Cr), кадмијум
(Cd), жива (Hg), олово (Pb),
арсен (As) и кобалт (Co),
који се такође налазе у траговима у земљишту, али нису неопходни за биљке, у
већим концентрацијама могу представљати опасност
за земљиште.
Тешки метали у земљишту могу да буду природног (геолошког) или антропогеног (услед активности
човека) порекла. У природи они доспевају у земљиште распадањем стена и минерала на којима се формира земљиште, а који у
свом саставу садрже и тешке метале, најчешће бакар (Cu), цинк (Zn), никл
(Ni), олово (Pb), алуминијум (Al) и хром (Cr). Природни садржај тешких метала у земљишту у већини
случајева је низак и нема
значајнијег утицаја на загађивање агроекосистема. Изузетак су земљишта у непосредној близини рудника
или лежишта метала, у којима концентрације тешких
метала могу да буду веома
високе.
Узроци повећаног садржаја тешких метала у земљишту могу да буду индустријска постројења за прераду метала (рудници, топионице метала и др.), саобраћај, те коришћење фосилних горива (угаљ, нафта) у термоелектранама, индустрији и домаћинствима.

Услед поменутих активности човека, тешки метали
се ослобађају у ваздух и у
виду кише, гасова и чађи
доспевају на површину земљишта. Проблем представљају и издувни гасови аутомобила и осталих превозних средстава, који загађују земљиште металима у непосредној близини путева
(до 100 метара).
Према правилнику о органској производњи (Правилник о методама органске биљне производње и о
сакупљању шумских плодова и лековитог биља као
производа органске пољопривреде, „Сл. лист СРЈ”
број 51, од 13. септембра
2002), а у вези са загађењем насталим услед већег
тран зит ног са о бра ћа ја, у
члану 5 је дато да органска

У Београду је у суботу, 8. децембра, приређена свечаност
поводом доделе малих грантова на ме ње них еко ном ском
оснаживању жена, у оквиру
пројекта „ОНАснаживање”, чији је носилац Фонд Б92.
На конкурс „Економско оснаживање жена” пристигао је велики број квалитетних пријава, а изабрано је петнаест пословних идеја жена с територија Срема, Баната и Бачке,
којима су овом приликом додељени грантови за развој или
покретање бизниса у износу од
по 250.000 динара. Председник УО Фонда Б92 Веран Матић истакао је да је „ОНАснаживање” наставак активности
Фонда Б92 на изградњи сигурних кућа за жене које су преживеле породично и партнерско насиље широм Србије.
– Кроз „ОНАснаживање” настојимо да економски оснажимо све жене које су у некој социјалној потреби, а нарочито
оне које су преживеле неки облик насиља. Конкурс за покретање или унапређење женских
бизниса био је отворен за све
жене с територија општина
Сремска Митровица, Панчево
и Сомбор које су кроз промишљање и састављање бизнис
планова јасно показале да ће
њихови предузетнички подухвати унапредити њихове животе и животе њихових сугра-

ђанки и локалне заједнице –
додао је Матић.
У Панчеву су победничке
идеје углавном у вези с покретањем или унапређењем кројачких радионица, а добитнице су почетнице у предузетништву, али не и у кројачком занату, затим предузетнице које
желе да подигну свој бизнис
на виши ниво, као и занатске
радионице и удружење жена.
У Сремској Митровици су изабрани бизниси жена оријентисани на пољопривредну производњу, пчеларство и шивење конфекције, док су у Сомбору награђене идеје најразличитијих малих бизниса – од
проширења асортимана пицерије, преко подизања пластеника и унапређења воћњака,
до увођења туристичких активности на пољопривредном газдинству коме је главна актив-

ност пчеларство и проширења
де лат но сти књи го вод стве не
агенције.
Поред жена добитница грантова и сарадника на пројекту,
догађају су присуствовали и
представница Координационог
тела за родну равноправност
Владе Републике Србије Љиљана Лончар, заменица шефице канцеларије „UN Women” у
Србији и портфолио менаџерка за питање насиља над женама Јелена Миловановић и
директор „Смарт колектива”
Невен Мариновић.
– Иако је реч о малим грантовима, ја не мислим да су мали, већ да су веома значајни.
Фонд Б92 већ дуги низ година
ради на економском оснаживању жена, кроз разна партнерства, и та веза невладиног
сектора, међународних организација и Владе Републике

Србије веома је важна како бисмо удруженим снагама могли
да правимо кораке с циљем
остваривања родне равноправности – поручила је овом приликом Љиљана Лончар.
Заменица шефице канцеларије „UN Women” у Србији Јелена Миловановић рекла је да
јој је посебно задовољство што
је овај догађај уприличен у време глобалне кампање „16 дана
активизма” и истакла захвалност Фонду Уједињених нација за сузбијање насиља над женама зато што је иницијатива
Фонда Б92 сагледана као један
од примера успешне праксе.
Пројекат „ОНАснаживање”
спроводи Фонд Б92 у партнерству са „Смарт колективом” и
удружењем „Добра башта”, уз
финансијску подршку Фонда
Уједињених нација за заустављање насиља над женама.

ИЗЛОЖБА СЛИКА КАТАРИНЕ ЂОРЂЕВИЋ

Биографија воде
производња може бити заснована на земљишној парцели која је удаљена 50 метара од саобраћајнице на
којој фреквенција возила
није већа од 100 возила на
сат или 10 возила у минуту, односно најмање 20 метара ако је одвојена живом
оградом или другом физичком препреком у висини од
најмање 1,5 метара. Земљишна парцела из става 1 овог
члана ради заштите од других загађивача (индустријски и други објекти) мора
бити на одређеној удаљености од загађивача коју одређује инспектор у зависности од конкретних услова
(положај земљишта, ружа
ветрова и сл.).
Контаминација се може
десити и применом минералних ђубрива која у себи
садрже поједине од наведених тешких метала (нпр.
у фос фор ним ђу бри ви ма
има доста кадмијума). Земљишта се могу контаминирати и нерационалном
применом пестицида, наводњавањем и лоше спрове де ним ме ли о ра тив ним
мерама, као што су калцификација и гипсовање. Чак
и нека од органских ђубрива – да ли су то стајњак и
компост или неко од комерцијалних – у неким случајевима могу садржати веће количине тешких метала, што у сваком случају,
ако постоји сумња, треба
пре кон тро ли са ти агро хе мијским анализама.

Изложба слика Катарине Ђорђевић под називом „Биографија воде” отворена је у уторак,
4. децембра, у Галерији Милорада Бате Михаиловића.
– Када кажемо вода, прво
по ми сли мо на не ка кву ре флексију, на хладну природу
саме воде и на њену изворност, од но сно нео п ход ност,
јер без ње нема живота. Ја сам
кренула од неких античких

корена, где се о води говорило на другачији начин. Прва
помињања воде нису била безазлена, нити су имала та стања о којима ми размишљамо
када мислимо о води. Имала
су један застрашујући карактер – ре кла је Ка та ри на
Ђорђевић.
Она је објаснила да је рад
на овом циклусу био заснован
на класичним цртачким тех-

никама, употреби графита, пастела и акрилних маркера. Тежећи да прикаже одређене рудиментарне снаге, користила
је и пластичне материјале, полиестер, пур пену, као основу
којом су постигнуте рељефне
текстуре.
Катарина Ђорђевић је рођена 1966. у Нишу. Студије сликарства и постдипломске студије завршила је на Факултету

ликовних уметности у Београду 1994. године. Члан је УЛУСа од 1993. године. Ради на Факултету уметности Универзитета у Нишу, на којем, у звању
редовног професора, предаје
сликање. Продекан је за квалитет и међународну сарадњу.
Самостално је излагала четрдесет пута, у земљи и иностранству, слике, цртеже, објекте и
графике.

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

Свечаности поводом јубилеја
Поводом обележавања седамдесет година постојања и рада
КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”, у уторак, 11. децембра, одржана је свечана академија у Народном музеју Панчево.
Претходна година је протекла у знаку обележавања овог
значајног јубилеја, а на самом
крају приређени су централни програми – свечана академија и пратећа изложба поводом седамдесет година постојања Друштва.
У оквиру свечане академије
представили су се први извођачки ансамбл, народни оркестар, свирач на кавалу Михајло Ненадић и дечји ансамбл
нижих разреда.
Овом приликом додељене су
и повеље за изузетан допринос
у раду. Добитници повеља су
градски већник задужен за културу и омладину Немања Ротар, заменик генералног директора компаније НИС Вадим
Смирнов, директор Блока пре-

раде Панчево Владимир Гагић,
председник јединствене синдикалне организације НИС-а
Горан Такић и председник синдикалне организације Рафинерије нафте Панчево Божа Достић. Повеље је уручио Бојан
Јагодић, председник Друштва
од 2011. године.
За велики допринос у раду
уручене су и плакете Милану
Вујновићу, уметничком руководиоцу ансамбла од 1967. до
1981. године; Ивици Руптаку,
уметничком руководиоцу ансамбла од 1981. до 1993. године; Сорину Бољанцу, руководиоцу народног оркестра од
1993. до 1998. и од 2000. до
2005. године; Сањи Ранковић,
руководиоцу групе певача од
1996. до 2018. године; Здравку Ранисављевићу, руководиоцу народног оркестра од 2006.
до 2017. године; Марији Андрић, председници Друштва
од 1998. до 2003. године; Марку Билкану, председнику Друштва од 2003. до 2007. годи-

не; Ненаду Милићеву, секретару од 1999. до 2002. године
и пред сед ни ку од 2007. до
2010. године, и Снежани Живко вић, се кре та ру КУД-а од
2002. године. Уручене су и захвалнице вишегодишњим сарадницима који су на неки
на чин
до при не ли
ра ду
Друштва.
Кра ћи при каз исто ри ја та
Друштва, као и изложбе уприличене овим поводом представила је Светлана Месицки, кустос-етнолог Народног музеја
Панчево.
Кул тур но-умет нич ко дру штво „Станко Пауновић Вељко” основано је 3. марта 1948.
године као друштво железничара Панчева. Прве секције
биле су хорска и тамбурашка
са солистима. Од преласка у
про сто ри је МЗ Гор њи град
проширује делатност, оснивају ћи још три сек ци је: фол клорну, драмску и рецитаторску. По че так ра да Дру штва
обележавају честе сеобе. За-

бележено је да су се активности одвијале у згради бивше Техничке школе, ложионици, Ђачком дому, Дому Југословенске народне армије, интернату на старој пијаци, у Музичкој школи и Гимназији. Од самог почетка свог
рада КУД постиже успехе на
свим на сту пи ма. Ко нач но,
1974. године Друштво добија своје просторије у Дому
омладине Панчево, у Улици
Светог Саве 10, где се налази и данас.
Уметнички директор друштва је Дејан Трифуновић.
У недељу, 16. децембра, у
19 сати, биће одржан и генерацијски концерт у Хали спортова у Панчеву.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПОСЕТИЛИ ПАНЧЕВО

ПРИЗНАЊЕ НИС-у

НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

Специјална захвалница

Изградња дома за
ученике у Панчеву!?
Заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Милан Ковачевић и чланица Градског већа Панчева задужена за образовање Татјана Божић обишли
су прошле недеље шест школа
на територији града Панчева.
Реч је о активности покрајинске власти која траје годину дана, а чији је циљ да се локалне самоуправе оснаже на
пољу развијања односа с покрајинским институцијама. Заменик покрајинског секретара
посетио је у среду, 5. децембра, Електротехничку школу
„Никола Тесла”, ШОСО „Мара
Ман дић”, Основ ну шко лу
„Братство–јединство”, Балетску школу „Димитрије Парлић”, Основну школу „Јован Јовановић Змај” и Пољопривредну школу „Јосиф Панчић”.
Том приликом је заменик покрајинског секретара Милан Ковачевић истакао да је Панчево
једна од 45 локалних самоуправа које представнци владе АП
Војводине задужени за образовање планирају да посете до 25.
децембра како би сагледали стање у установама образовања и,
у сарадњи с локалним самоуправама, пронашли моделе за
унапређивање услова рада.
– Обићи ћемо све установе
образовања на територији АП
Војводине. То су предшколске
уста но ве, до мо ви уче ни ка,
основне школе и све средње
школе и могу да кажем да сам
задовољан иницијативом локалне самоуправе за активно-

сти које реализују и које имају
у плану. Једна од кључних иницијатива локалних самоуправа јесте потреба изградње нових домова за ученика. Покрајина има реалне потребе за њима – рекао је Милан Ковачевић и додао да и град Панчево
припада групи локалних заједница на чијим ће територијама у наредном периоду бити
из гра ђе ни спе ци ја ли зо ва ни
објекти за живот ученика.
Како је рекао, ова посета Панчеву била је радна и представници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине –
националне заједнице били су
у прилици да разговарају с колегама и да на терену виде који
су то проблеми с којима се просветни радници сусрећу.
С друге стране, Татјана Божић, чланица Градског већа

Панчева задужена за образовање, с поносом је истакла да
Град Панчево води рачуна о
школама и да панчевачке васпитно-образовне установе немају финансијске потешкоће,
јер локална самоуправа редовно из два ја но вац за те ку ћа
одржавања:
– Наравно, постоје проблеми у школама, а то је пре свега недостатак простора и потребне надоградње. Предвидели смо израду пројектно-техничке документације и надамо се да ћемо у наредном периоду моћи да конкуришемо
за неке веће инвестиције. Такође, капацитети школа се шире упоредо с развојем савремене технологије, тако да су
потребни нови смерови, па тако и нове радионице и опрема. Наше школе учествују на
конкурсима које расписује По-

крајина, добијају средства и
то нам заиста много значи –
рекла је чланица Градског већа задужена за образовање.
Недавно је градоначелник
Панчева Саша Павлов, приликом уручивања уговора о финансијској подршци панчевачким стручним школама за 2018.
годину, изјавио да је пред нашом локалном заједницом велики изазов јер, захваљујући
изградњи северне индустријске зоне, велики број страних
инвеститора жели да у наредном периоду послује у нашем
граду. Он је тада рекао да Панчево има проблем јер нема адекватну радну снагу за којом будући инвеститори трагају и да
је потребно, у сарадњи с државним институцијама, урадити све како би се обезбедили
услови за школовање неопходног кадра.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕРАДЕ НАФТЕ У НАШЕМ ГРАДУ

Велики јубилеј панчевачке Рафинерије
Више од пола века овај гигант
је био темељ развоја не само
Панчева него и читаве државе.
Све је почело далеке 1959. године, када је Извршно веће Народне скупштине Републике Србије донело Решење о оснивању предузећа „Рафинерија нафте у Панчеву” за прераду сирове нафте. Скоро једну деценију
након доношења важне одлуке, 14. децембра 1968. године,
у нашем граду је стартовала је
мала Атмосферска дестилација, прво примарно постројење
будућег рафинеријског комплекса. У почетку су технолошки процеси унутар Рафинерије углавном били усмерени
на повећање примарне прераде и физичког обима производње, да би касније била изграђена постројења за дубинску секундарну прераду нафте.
Убрзо после пуштања у рад
првог процесног постројења са
инсталираним капацитетом од
1,32 милиона тона прераде сирове нафте годишње подигнути су нови блокови прераде:
платформинг, двостепени термички крекинг, обрада гасова,
редестилација бензина, екстракција аромата итд. Први период развоја примарних капацитета завршио се изградњом
постројења за примарну прераду чији је капацитет био 3,5
милиона тона нафте годишње.
Недуго затим пуштен је у рад
нови нафтовод, капацитета преко 34 милиона тона годишње,
који је повезивао ондашње највеће рафинерије у Југославији. Упоредо с тим грађени су
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помоћни системи: Енергана,
резервоари, пристаниште на
Дунаву и други објекти рафинеријске инфраструктуре.
Крајем осамдесетих у РНП-у
је обезбеђен склад у примарној
и секундарној преради и остварена је боља валоризација сирове нафте, тако да је рафинеријски комплекс у Панчеву већ
тада био сврстан међу најбоље
у овом делу Европе. У том периоду почео је да ради FCC
комплекс (постројење за производњу дизела, бензина, бен-

зинских компоненти и гасова), али и низ других секундарних погона. До 1990. године обављена је реконструкција двостепеног термичког крекин га у ви сбре кинг ва ку ум
остатка, изграђено је постројење за екстракцију аромата
(Сулфолан), пуштено у рад постројење за производњу течног сумпора (Клаус) итд. Тада
је изграђено и реконструисано више објеката рафинеријске инфраструктуре и модернизована је лабораторија, а на

локацији „Петрохемије” почело је да ради заједничко постројење за секундарну обраду
отпадних вода с биолошким
третманом.
А онда је уследила НАТО
агресија. Рафинерија је током
суманутог бомбардовања погона претрпела велике жртве. Погинула су три, а рањена четири
радника и уништена су сва витална енергетска и производна постројења. Уследила је обнова, која је спроведена у две
фазе, и након неколико година Рафинерија је достигла физички обим прераде нафте из
претходног периода.
Заокрет у историји рафинеријске прераде НИС-а догодио
се крајем 2009. године, када
већински власник НИС-а постаје „Гаспром њефт”, и од тада се и НИС и Рафинерија у
Панчеву убрзано развијају.
За нешто више од две године, почетком новембра 2012,
отворен је нови MHC/DHT комплекс с постројењима за благи
хидрокрекинг и хидрообраду,
а упоредо с тим изграђен је читав низ нових погона и објеката рафинеријске инфраструктуре. На новим постројењима
успешно се производе најквали тет ни ји нафт ни де ри ва ти
„Евро 5” стандарда. Овом инвестицијом, од близу 547 мили о на евра, успе шно је
завршенa прва фаза модернизације и почела је нова ера рафинеријске прераде.
Средином 2017. године кренула је реализација пројекта
„Дубока прерада с технологијом одложеног коксовања”, вредног 300 милиона евра, и ово је
кључна инвестиција друге фазе модернизације Рафинерије.
Изградњом нових постројења
рафинеријска прерада НИС-а
биће сврстана међу најмодерније у источној Европи.

Стална улагања у унапређење квалитета образовања у
Србији, адаптација и реконструкција 30 рачунарских учионица и 20 лабораторија за
физику и хемију, подршка
организацији 34 српске и међународне олимпијаде знања
из области природних наука
– само су неки од резултата
због којих је компанији НИС
5. децембра, у просторијама
САНУ, уручена специјална захвалница Српског хемијског
друштва. Свечаности су присуствовали представници Уни-

веома сам поносан ако смо
само малим делом као компанија помогли у томе. Истакао бих да ће наша компанија наставити да улаже у
младе и њихово образовање,
јер су то области на којима
се темељи будућност – рекао
је Смирнов.
Присутнима на свечаности
обратио се и потпредседник
Српског хемијског друштва
проф. др Душан Сладић, који је говорио о активностима
Друштва у 2018. години и нагласио значај подршке дома-

верзитета у Београду, Српске
академије наука и уметности
и многи други.
У име НИС-а признање је
примио Вадим Смирнов, заменик генералног директора,
који је том приликом изразио
задовољство што је компанија
НИС добила признање и нагласио значај улагања у науку.
– Велико је задовољство бити на оваквом скупу, где мирише на науку, на бољу будућност, и драго ми је да је
компанија НИС део те будућности. За нас подршка науци
и младим људима представља стратешко опредељење и
наша компанија настоји да
увек усмери део новца који
за ра ди за по др шку на у ци,
школама, факултетима, друштвима, као што је Српско
хемијско друштво. Знам да
ваше друштво има чиме да
се поноси, а то су сјајни резултати, као што је осамнаест медаља освојених на међународним такмичењима, и

ћих институција, с посебним
нагласком на компанији НИС
и њеном дугогодишњем доприносу раду тог друштва.
Вреди истаћи да је Српско
хемијско друштво једно од
најстаријих научних друштава у Србији, девето најстарије хемијско друштво у Европи, а десето у свету. Организатор је многобројних међународних и националних научних скупова, на којима је
радове представило и дванаест нобеловаца.
Да подсетимо, захваљујући
програму „Енергија знања”,
НИС је прва компанија у Србији која је добила „Светосавску награду” коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за допринос
развоју образовања. Како истичу у НИС-у, и у наредном
периоду наставиће да подржавају унапређење квалитета образовања у Србији, као
и младе таленте.

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ

Насиље у школама
Чла но ви са ве та ро ди те ља
панчевачких школа били су
у прилици да у четвртак, 6.
децембра, у згради локалне
самоуправе, слушају предавање на тему „Насиље у школи – чија одговорност”. Данијела Ивановски, педагог,
и Далибор Симоновић, наставник, упознали су присутне с великим проблемом
с којим се суочавамо последњих година, а идеја предавача је била да се кроз ову
стручну радионицу побољша
сарадња образовних установа и родитеља ученика у решавању проблема школског
насиља.
Наше друштво суочава се
с порастом вршњачког насиља. Најчешћи облици су физичко и вербално, а у последње време, услед развоја
социјалних мрежа и њихове
нагле популаризације међу
ученичком популацијом, посебно је развијено дигитално на си ље. Пре ма ре чи ма
педагога Данијеле Ивановски, највећи узрок пораста
агресивног понашању ученика јесте негативан утицај медија и друштвених мрежа.
Како је рекла, деца која нису трпела неки вид злостављања, или нису била насилна у појединим ситуацијама, управо због насилног садржаја с којим су дошла у
контакт путем интернета, та-

кође посежу за насилничким
понашањем.
Стручњаци истичу да насиље често настаје и из игре
када се прелазе границе шале. У тим ситуацијама конкретна интервенција је најбоља превенција. Када школа доследно реагује, по протоколу за заштиту деце, ризик од појаве насиља је мањи. У свим пан че вач ким
школама присутно је насиље, али не понашају се све
школе на исти начин – у неким образовним установама
спроводе се законом прописане мере, а у некима не.
Данијела Ивановски истиче
да то што се у неким школама не спроводе дисциплински поступци, не значи да у
њима нема насиља или да
школе које реагују у складу
с прописаним и имају много дисциплинских поступака нису установе с највише
проблема.
Предавачи су истакли да је
заједничка одговорност родитеља, школа и медија. У пракси, с родитељима је често тешко сарађивати, јер насилно
понашање детета доживљавају као личну одговорност. Наставник Далибор Симоновић
истакао је да у таквим ситуацијама родитељима треба објаснити да су на истој страни
и да је неопходно постојање
поверења.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У Ш У

(С)лагалица

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, како се трошење дана додељених години
примиче крају, тако се све
више осврћемо на наш животни мозаик наслаган од
делова које смо низали,
углавном непажљиво, рутински их постављајући једне
за другима. Можемо да приметимо да се из целине издвајају тек поједини делови, разбацани по нашој животној слагалици. Они имају у себи скупљену сву снагу
емоција којима смо их обојили и тако их сачували од
заборава.
Постоје животни догађаји на које не рачунамо: дешавају се изненада и изазивају буру емоција довољно
јаку да их уреже у сећање
одједном и заувек. Везани
су за неочекивани добитак
или губитак, осећај беспомоћности, разочарања или
тријумфа. Могу да пробуде
у свакоме и хероја и кукавицу. Имају моћ да боје с
нашег животног платна преливају на све оне који су
увучени у личну емотивну
буру.
Поједини животни догађаји су неминовност, уткани су у нашу временску нит,
додељени су нам да би нам
обогатили искуство и да бисмо постали за нијансу мудрији. Они нису ни добри
ни лоши сами по себи, представљају саставни део живота, прилику која (не)ће бити искоришћена. Начин на
који се односимо према њима представља сликарско
платно наших емоција. Самим тим што су нам дати, а
ми имамо привилегију да их

проживимо, говори да трајемо и имамо могућност да
учимо како да употребимо
мудрост коју доносе. Углавном су везани за почетке или
завршетке етапа детињства,
школовања, заљубљивања,
родитељства, одрастања и сазревања. Знамо да нам долазе и припремамо се за њих.
Велики изазов представља
начин на који прихватамо
животне догађаје и колико
смо спремни да учимо из
њих и од особа које су њихов нераскидиви део. Тада
настају све боје и музика кao
јединствени одраз наших
емоција утканих у делове
које уграђујемо у слагалицу
звану живот.
„Лагалицу” правимо од порицања, препуштања, неприхватања, потискивања... Лажемо себе да нам је добро,
да и нисмо за боље, миримо
се са судбином, датошћу, неправдом. Живећи у емотивном трансу, бојимо слабашним бојама понеки делић
нашег мозаика. Отупели емотивно, многи само додају
још нијанси сиве правећи
делове „лагалице” од сличних једноличних дана. Освртањем на потрошени низ могу да виде само додавање година у једноличну, безбојну
и равну животну нит.
Буђење настаје у тренутку
кад нам нешто веома снажно покрене вољу за животом и стварањем. Увек имамо довољно снаге да од једноличног мозаика направимо предивни животни фрактал, у којем ће се преливати
и мешати снажне и јарке боје љубави и захвалности. И
ако мислите да већ дуже време немате не чему да будете
захвални, јутрос сте се пробудили, дишете, a чим читате ове речи, можете да видите и имате жељу да храните душу – мислим да је за
почетак то сасвим довољно.
Правити од живота „лагалицу” или предивни мозаик
– одлука је, као и увек, на
вама.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ЈОВАН РУДИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

ПАЦИЈЕНТКИЊЕ СУ ОДЛУЧИЛЕ:
ДОКТОР ЗА ДЕСЕТКУ!
Гинеколошки
прегледи обављају се
суботом у Заводу
„Панчевац”
Када на интернет претраживачима унесете име др Јована
Рудића, гинеколога-акушера на
ГАК-у „Народни фронт” у Београду, отвориће се велики број
страница на којима се он спомиње – како у текстовима бројних медија где он као саговорник скреће пажњу на важност
редовних гинеколошких прегледа, тако и у коментарима
читатељки и постовима на различитим форумима посвећеним здрављу, гинекологији или
трудноћи.
Оно што се у тим коментарима може запазити, јесте да о
овом доктору сви говоре само
у суперлативу: врхунски стручњак, изванредан хирург, диван
човек посвећен свом послу и
пацијенткињама... У свету у
коме смо навикли да на рачун
запослених у здравству одлазе
махом кри ти ке и опту жбе,
чињеница да неки лекар добија оволико похвала заиста завређује пажњу. Међутим, ово и не
би била тако важна ствар за
Панчево и Панчевке да управо
др Јован Рудић није један од
сталних чланова тима специјалиста Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”.
Он у овој установи обавља прегледе сваке суботе, а пацијенткиње могу заказати преглед
радним данима од 7 до 14 сати
путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Не уздајте се у срећу!
Одлазак код
гинеколога једном
годишње спасава
живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Колаген – протеин
младости

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Три главна састојка сматрају се одговорним за физиолошке особине коже. То су
колаген, еластин (ствара мрежу влакана која кожи даје
еластичност и гипкост) и гликозаминогликони с протеогликанским макромолекулама (њихова функција је обезбеђивање хидратације коже,
посебно преко високог капацитета везивања воде који
има хијалурон).
Колаген је најзаступљенији протеин код сисара и износи 30% свих протеина.
Ствара се у ћелијама фибробластима и кератиноцитима. У кожи се налази најмање десет различитих типова
колагена, али за њену грађу

и изглед најзначајнији су тип
1, који представља структуру везивног ткива, и тип 3,
који улази у структуру папиларног слоја коже.
Доказано је да су колагена
влакна основни састојци система који обезбеђују чврсту
везу између епидерма (површинског дела коже) и дерма
(коже). Број колагених влакана током процеса старења
се смањује, па зато треба
предузети кораке и код козметичара радити третмане
за стварање колагена (радиоталасе, мезотерапију, дермапен, плазмапен) и код куће
користити квалитетне креме
за негу и храњење коже.
Колаген се добија из масе
коју чине телећа, говеђа и
свињска кожа. Бирају се младе животиње, јер оне садрже активан колаген који је
способан да се регенерише.
За стварање ове материје користе се и биљни и животињски организми из мора.
Доказано је да само природни колаген делује повољно на кожу, јер денатурација доводи до губитка способности да везује воду. Највише се цени козметички колаген, јер је растегљив у води. Он се добија из телеће
коже.

Петак, 14. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЦ: Какве врсте прегледа обављате у Заводу „Панчевац”?
ДР ЈОВАН РУДИЋ: Почели
смо од најважнијег, а то су комплетни гинеколошки прегледи
које свака жена не треба, него
мора урадити једном годишње.
Ако узмемо у обзир чињеницу
да у просеку у Србији сваког
дана једна жена умре од рака
грлића материце и да је то једна од три најчешће врсте малигних тумора од којих жене оболевају и губе животе у нашој
земљи, јасно је колико су редовни гине ко ло шки пре гле ди
важни. Приметити промене у
почетној фази и „сасећи их у
корену” једнако је спасавању
живота. Рак грлића материце
најлакши је за дијагностику и
лечење и једини чији је узрок
настајања познат, а ипак имамо овако недопустиво лошу статистику. Морам да будем сурово искрен и да кажем да су
жене у Србији изузетно неодговорне и да своје здравље,
нажалост, често стављају на
последње место. Не могу то
никако да схватим. Све жене
које познајем имају свог фризера, козметичара, маникера,
педикера, знају им и имена и
породично стабло, а немају свог
гинеколога и не одлазе на основни гинеколошки систематски

Страну
припремила
Драгана

Кожан

преглед. То је погубно за здравље читаве наше популације.
• Шта обухвата основни гинеколошки преглед и какве податке нам даје?
– Подразумева преглед гениталија и видљивог дела грлића
материце, колпоскопију, Папаниколау тест, све брисеве и
ултразвук. Колпоскопија је изузетно важна управо у раној
дијагностици карцинома, јер
нам омогућава да откријемо
малигне промене у њиховој
почетној фази. Са мном у тиму
у Заводу „Панчевац” ради и др
Љиљана Димитријевић Лесендрић, гинеколог-акушер. Она
је стручњак управо за цитологију и рану дијагностику карцинома грлића материце. У
зависности од резултата систематских прегледа, по потреби
ради мо и додат не услу ге.
Наравно, на прегледе могу доћи
и труднице и породиље или
пак жене код којих је већ дијагно сти ко ва но неко обо ље ње.
Ипак, понављам: било би идеално да жене на преглед не
доведе болест, већ навика да
брину о свом здрављу. Модеран и савремени простор Завода „Панчевац”, који по својој
опремљености и капацитетима
може парирати неким од врхунских бео град ских кли ни ка,

На преглед могу доћи
и труднице.
дозвољава нам и то да заједно
с менаџментом Завода планирамо да се у скоријој будућности бавимо и инвазивнијим
про це ду ра ма које зах те ва ју
мало специфичнију организацију, но о том потом.
• Шта изазива рак грлића
материце и да ли је он карактеристичан за одређено животно доба жене?
– До болести доводи хумани
папилома вирус (ХПВ), који се
открива колпоскопијом и Папаниколау тестом. Што се тиче
година живота када се он јавља,
правила више нема. Страшно
је то што нам долазе све млађе
особе, узраста од око 20–25 година са преканцерозама највишег
степена, и то случајно откривеним. Прошле године сам имао
случај девојке од 19 година са
преканцерозом на грлићу, а
недавно смо и код једне двадесетогодишње пацијенткиње

дијагностиковали карцином јајника. Лоша страна карцинома
је у томе што он углавном почиње без икаквих симптома и тегоба, а када се појаве болови и
крварења, то је већ знак да је
болест у поодмаклој фази, када
углавном ни хирургија више не
помаже. Ипак, постоји и релативно добра страна приче: рак
грлића материце има своје преинвазивне форме и еволуција
болести је вишегодишња. То
значи да имате просечно неколико година на располагању да
ухватите болест у раној фази и
да је једноставно излечите. Стога бих свим женама препоручио да се не уздају у срећу, већ
да поклоне себи пет минута
годишње и оду на прегледе. Они
су неинванзивни, безболни, једноставни, краткотрајни, нису
непријатни, не представљају

никакав животни некомфор, а
корист може бити вишеструка.
• Како то да је у неким земљама канцер грлића материце
изузетно ретка болест или је
готово и нема, док је у Србији
стање алармантно?
– Ствар је у закону. У Норвешкој је, на пример, рак грлића
материце искорењен зато што је
одлазак на гинеколошки преглед
у тој земљи, као и у многим другим државама Европе, законска
обавеза сваке жене. Ако у тим
земљама оболите од рака грлића
материце, трошкове лечења сносите сами, јер нисте испоштовали своје обавезе и отишли код
лекара на време. По мом мишљењу, овакву стратегију требало би
применити и у нашој земљи.
Сигуран сам да би то било делотворно решење, које би врло брзо
променило лоше статистике.

ПРЕГЛЕД ПО ВАШОЈ МЕРИ
Доктор Јован Рудић обавља прегледе у Заводу „Панчевац”
суботом, а ви свој термин можете заказати радним данима
од 7 до 14 сати путем телефона 013/21-90-900. Због великог
интересовања препоручујемо вам да то учините на време.
Класични преглед гинеколога кошта 4.000 динара, ултразвучни преглед 4.000 динара, ПАПА тест и колпоскопија такође 4.000 динара. Уколико се одлучите за комбинацију
класичног гинеколошког и ултразвучног прегледа, цена ће
бити 6.000 динара, а ако радите класични и ултразвучни
преглед, ПАПА тест и колпоскопију, овај пакет коштаће
7.500 динара.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Чоколадне бомбице
с румом
Састојци: 200 грама ораха (или
лешника/бадема), 100 грама
шећера у праху, 100 грама рендане чоколаде и две-три кашике
рума.
Припрема: Измешајте млевене орахе, шећер у праху и рендану чоколаду. Додајте неколико
кашика рума да се смеса фино
повеже. Обликујте бомбице и
уваљајте их у кристал-шећер,
млевене орахе или чоколадне мрвице. Ставите у папирнате корпице и поређајте на тањир.
Напомена: У средину сваке бомбице можете ставити по једну
кандирану вишњу.
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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У ПАНЧЕВУ РАДИ БРАЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРЕЉУБА ЈЕ САМО ВРХ ЛЕДЕНОГ БРЕГА
Велики број
супружника тражи
савет терапеута због
неверства

Периодни систем елемената
једно је од наших врхунских
научних достигнућа, али поред основа хемије, у њега је
уграђено и богатство људских
страсти, многе авантуре, издаје и опсесије. Фасцинантне приче пуне изузетних детаља и интересантних података прате угљеник, неон, силицијум, злато и све елементе који су око нас или у нама. Они играју своје улоге у
људској историји, финансијама, митологији, конфликтима, уметности, медицини
и животима (често) лудих научника који су их открили.
Зашто је Ганди мрзео јод?
Зашто су Јапанци на филму
убили Годзилу пројектили-

Неопростив грех или
прилика да се ојача
веза?
Бесплатну
психолошку подршку
потражите до краја
године
Велики број партнера, бар у
неким фазама брачног живота, на свом заједничком путу
наилази на одређене препреке
и раскрснице, када се неминовно намеће и питање да ли,
и упркос свему, наставити пут
руку подруку, или је боље ипак
да свако продужи самостално
даље. Један од главних разлога за покретање оваквих тема
је брачна прељуба.
Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић, која у нашем граду води бесплатно саветовалиште за брак и породицу, супружници који овим поводом долазе на саветовање, по правилу траже кривца у оном другом и очекују од саветника да
преузме на себе улогу судије и
да арбитрира у спору између
њих, што је погрешно.
– Брачни саветник или терапеут није ту да упире прстом у било кога и неће етикетирати ни вас ни вашег партнера као позитивца или негативца у вашем међусобном односу. Његов задатак је да с вама заједно истражи како је и
зашто уопште дошло до застоја и проблема у браку. Чин

Друга шанса има смисла само ако се љубав није угасила
преваре је само врх леденог
брега. И требаће вам, засигурно, доста времена, снаге и енергије да сагледате и решите све
оно што је дуго гурано под тепих у партнерском односу –
објаснила је Јадранка Грујичић Ђурић.
Она додаје и то да нису све
везе довољно чврсте да „преживе” и иза себе оставе неверство. За неке парове ово је непремостив проблем и неопростиви грех. Ипак, постоје и
бројни случајеви где су се партнери који су наишли на овакву
ситуацију, ухватили с њом укоштац и успели да је, упркос
свему, превазиђу и преброде.
Штавише, они су тиме само
додатно учврстили и ојачали
своју везу.

– Уколико љубав у односу и
даље постоји, свакако треба покушати и дати свом браку другу шансу, а то значи да треба
радити на реуспостављању нарушеног поверења и на интеграцији приче о неверству у
брачну причу. Током саветовања, заједно с терапеутом, разматраћете шта је то што бисте
ви и ваш партнер могли да предузмете како бисте удруженим
снагама превазишли актуелне
проблеме. Наравно, у случају
да сте обоје сагласни да желите да наставите своју емотивну
везу и заједнички живот. Малтене да и не постоји веза у којој бар у неким тренуцима не
долази до одређених турбуленција, застоја или конфликата,
али брачни саветник је ту упра-

во зато да подучи партнере како да такве ситуације разрешавају и превазилазе на конструктиван и здрав начин. Крајњи циљ терапије није само смањење тренутне тензије која постоји између супружника, већ
успостављање трајног, зрелог
односа љубави и поверења, којим обе стране унапређују квалитет свог живота – закључује
Јадранка Грујичић Ђурић.
Бесплатно саветовалиште за
брак и породицу део је пројекта „Сачувајмо породицу”, који
реализује удружење „Психогенеза”, уз финансијску подршку
Града. Саветовалиште ће радити до краја године, а више
информација можете добити
путем телефона 061/64-72-290.
Д. Кожан

АКТИВНОСТИ ИНВАЛИДА РАДА

Креативношћу против проблема
Изложба слика и цртежа чланова Удружења инвалида рада и особа са инвалидитетом
града Панчева отворена је у
четвртак, 6. децембра, у просторијама тог друштва. Међународни дан особа са инвалидитетом био је повод да чланови Удружења представе резултате пројекта који је реализован у протекла четири месеца, уз финансијску подршку
Града.
Према речима Слободана
Стефановића, председника
Удружења, пројекат је окупио
десетак полазника, који су на
исказивању својих креативних
способности радили са сликар-

ком Јеленом Бадњевац Ристић.
Присутни су прошлог четвртка имали прилику да виде одличне радове живих и ведрих
боја, урађене у најразличитијим техникама, а преовладавали су пејзажи и цвеће.
– Осмислили смо пројекат с
циљем да овим људима пружимо прилику да мало изађу
из куће и покажу своје могућности, да се релаксирају и забораве на проблеме, уживајући у друштву и креативном раду – рекла је Јелена Бадњевац
Ристић.
Изложбу је погледао и Ђорђе Лукач, директор панчевачке филијале Националне слу-

жбе за запошљавање, који је
истакао да је ситуација са особама са инвалидитетом увек
тешка, будући да су оне због
својих ограничења теже
запошљиве.
– На евиденцији наше филијале, према последњим подацима, налази се укупно 526
инвалидних лица с територије јужног Баната. У самом граду на евиденцији су 362 особе
са инвалидитетом, а њих 217
активно тражи посао. Највише инвалидних лица је без квалификација или с ниским квалификацијама, па због недостатка образовања често прелазе у дугорочну незапосле-

ност. На нивоу панчевачке филијале у 2018. години запослено је 225 особа са инвалидитетом, међу којима је највише
лица с првим степеном процене радне способности – истакао је Лукач.
Запошљавање није једини
проблем особа са инвалидитетом и инвалида рада у нашем
граду. У Удружењу кажу да им
велике муке задају и баријере
у саобраћају, недостатак приступа одређеним објектима, немогућност превоза аутобусима, дискриминација и чињеница да друштво нема довољно слуха за њихове потребе.
Д. К.

РОТАРИЈАНЦИ ДОНИРАЛИ ОПРЕМУ БОЛНИЦИ

Стигли нови гинеколошки столови
Два панчевачка ротари-клуба,
РК „Панчево” и РК „Михајло
Пупин”, донирала су прошле
недеље два савремена гинеколошка стола Одељењу гинекологије и акушерства панчевачке Опште болнице.
Ова опрема вредна је око
6.000 евра, а део је велике акције у оквиру које је истом одељењу пре четири месеца поклоњен и 4Д ултразвучни апарат.
– Акцији коју су започела
два клуба из Панчева касније
су се прикључили и остали клубови из нашег дистрикта, као
и из Словеније, Румуније и
Америке, а велику помоћ пружили су и привредници и грађани Панчева. Прикупили смо
преко 41.000 долара. Иницијално је било планирано да се
купи само 4Д ултразвук, а пошто је преостало новца, акцију смо проширили и купили

„Кашика која нестаје”
Сема Кина

смо и гинеколошке столове –
објаснио је Срђан Влајковић,
председник Ротари-клуба „Михајло Пупин”.
Панчевачко породилиште је
једно од бољих и већих у Србији и у њему се просечно обави 1.500–1.600 порођаја годишње. Свака пацијенткиња одмах по пријему мора урадити
и ултразвучни преглед.
– Дневно реализујемо од тридесет до педесет прегледа помоћу новог ултразвука. Онај
стари није био обнављан читавих петнаест година, па је јасно да је дијагностика сада далеко прецизнија и поузданија.
С донацијом столова опрема је
комплетирана, па ће се пацијенткиње током прегледа осећати још боље и сигурније –
истакао је др Зоран Петровић,
начелник Гинеколошко-акушерског одељења.

На том одељењу тренутно ради четрнаест лекара, а жеља
им је да набаве и нови лапароскопски стуб. Ротаријанци су
најавили да ће највероватније
у наредном периоду покренути нову акцију како би и тај
уређај био обезбеђен.

Иначе, у претходном периоду су оба панчевачка ротариклуба независно донирала опрему Дечјем и Гинеколошком
одељењу Опште болнице, као
и различитим установама за
децу и Центру за таленте „Михајло Пупин”.
Д. К.

ма од кадмијума? Како је радијум скоро уништио репутацију Марије Кири? И зашто је телуријум довео до
најбизарније златне грознице у историји? Ово су само
нека од питања на која ћете
одговор наћи у овој књизи.

Два читаоца који до среде, 19. децембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вас
највише интригира код хемијских елемената?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Кашика која нестаје” Сема Кина.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кафић на крају света”
Џона Стрелецког
„Понекад се нађете на новом месту, с новим људима
и научите нове ствари, кад
се томе најмање надате и кад
вам је то вероватно најпотребније. Мени се то десило
једне ноћи, на мрачном, самотном друму. Кад размислим о томе, моја ситуација
је била одраз мог тадашњег
живота. Био сам изгубљен на
друму, као и у животу – нисам знао куда идем, нити зашто се крећем у овом или
оном правцу.”
Кроз причу са три особе
које упознаје у кафићу – конобарицом Кејси, куваром
и власником Мајком и гошћом Ен – Џон креће у потрагу за одговорима која ће
га одвести све до луксузних

канцеларија великих играча и пе шча них пла жа
тропских острва. На том путу он открива нов начин да
посматра свој живот и односе с другим људима, али
и шта све може да се научи
од јед не зе ле не мор ске
корњаче.

Два читаоца који до среде, 19. децембра, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када вам
је цвеће рекло више од речи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Изгубљени цветови Алис Харт” Холи Рингланд.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
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

Храброст или лудост
У прошлом броју нашег листа питали смо вас када вам
је цвеће рекло више од речи.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Изгубљени цветови Алис Харт” Холи Рингланд за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци
који су послали следеће
СМС-ове:
„Врло често ми цвеће уместо њега говори: ’Извини, драга, опет сам се запричао с
другарима у кафани, а и сат
ми је стао’. Не знам само докле.” 063/3343...
„Кад год мој драги није
знао како да ’опере флеке’,
говорило је цвеће. На крају
је и оно јадно занемело од
муке.” 060/1417...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање шта је за њих највећа храброст. Они ће освојити по један примерак књиге „Храброст” Кларе Усон.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Највећа храброст је имати пасош ЕУ, а остати овде.
У ствари, то би већ била највећа лудост, а не храброст.”
062/8212...
„Највећа храброст је кад
изађеш на испит, а ниси прешао пола градива. А највећа
срећа је кад тај испит ипак
положиш.” 064/1736...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПОЛИЦИЈА ПУНИ НОВИ ЗАТВОР

НОВИНА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ

Претучен металном
шипком

СВЕ ЧЕШЋЕ ЖАЛБЕ ГРАЂАНА
НА ПРЕТЊЕ И УЗНЕМИРАВАЊА

Припадници МУП-а у Панчеву ухапсили су Н. Б. (1983)
због постојања основа сумње
да је починио кривично дело
наношење лаке телесне повреде. Он је осумњичен да је

нели кривичну пријаву у редовном поступку против четрдесетдвогодишњег мушкарца због постојања основа сумње да је извршио кривично
дело угрожавање сигурности.

Честа тактика оних
који на овај начин
узнемиравају друге:
прете убиством или
рањавањем чланова
породице
Полиција брзо решава
такве случајеве

крајем новембра на улици металном шипком задао више
удараца у пределу главе и тела оштећеном мушкарцу.
Панчевачки полицајци су
по налогу тог тужилаштва под-

Он је претио оштећеном
да ће га убити уколико му не
потпише документа за пренос власништва над моторним возилом.

НАСТАВЉА СЕ БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Оштетили државу за
преко три милиона
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву су по налогу Посебног
одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Бе о гра ду под не ли
кри вич ну при ја ву про тив
радника Јaвног предузећа

ције Вишег јавног тужилаштва у Београду, поднела
кривичну пријаву против покрајинског шумарско-ловног инспектора и одговорног лица ловачког удружења „Срндаћ” из Алибунара
због постојања основа сум-

„Ковински комуналац” због
постојања основа сумње да
је извршио кривично дело
проневера.
Сумња се да је он у периоду од краја децембра 2016.
до јула 2017. године присвојио већу количину разних артикала за које је био задужен, чија се вредност процењује на 2.282.701 динар.
Панчевачка полиција је,
такође по налогу Посебног
одељења за сузбијање коруп-

ње да су извршили кривична де ла зло у по тре ба слу жбеног положаја и злоупотреба положаја одговорног
лица.
Они се терете да су организовали да се подстицајна
средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, на ме ње на уна пре ђе њу
ловства и одобрена удружењу „Срн даћ”, у из но су од
800.000 динара, утроше мимо уговорне обавезе.

IN MEMORIAM

Павле Киш
Павле Киш, некадашњи фудбалер, тренер и, касније, оснивач и председник Удружења
девизних пензионера Југославије, преминуо је недавно после дуге и тешке болести. Мада је рођен у Београду (1940)
и мада је дуже време живео у
иностранству (Аустрија, Немачка, Холандија), далеко највећи део живота провео је у
Панчеву.
Фудбалску каријеру је започео са свега петнаест година у панчевачком „Динаму”. Већ у шеснаестој је прешао
у „Партизан”, где се прочуо као лево крило (чувена
шампионска генерација „’Партизанових’ беба”). У осамнаестој је први пут заиграо за омладинску репрезентацију Југославије. Од почетка шездесетих па готово све
до краја седамдесетих играо је за познате европске клубове, поред осталих за немачке „Херту” и „Бајер” Леверкузен или холандски ПСВ Ајндховен, у којем је и завршио играчку каријеру. После тога био је тренер у Либији, Ираку, Тунису, Кувајту и на Кипру.
Удружење девизних пензионера основао је 1991. године и водио га две деценије. Такође, борио се за враћање имовине одузете грађанима после 1945. У медијима
се залагао за разумна решења, толерантан дијалог и
превазилажење тензија између постмилошевићевске
власти и жртава послератне национализације, у које је и
сам спадао. Био је истовремено велики борац и скроман
човек.
По сопственој жељи, скромно је и сахрањен у породичној гробници у Панчеву.

При пад ни ци ма По ли циј ске
управе у Београду свакодневно између десеторо и петнаесторо грађана пријави да су
добили претње и били узнемиравани.
На основу њихових жалби
може се закључити да су међу
најчешћим мотивима мржња,
љубомора, жеља за осветом,
свађе око старатељства над децом, не ре ше ни имо вин скоправни односи итд., објавила
је „Политика”.
Међу онима који пријављују
претње су како млади, тако и
старији. Има и мушкараца и
жена, младића и девојака, малолетника, напуштених љубавника, дужника итд.
Иван Цвијовић, самостални
полицијски инспектор из Одељења за јавни ред и мир београдске полиције, изјавио је да
се такви случајеви успешно решавају.
– Полиција се односи према
претњама у зависности од њиховог интензитета и тога како
их оштећени схвата и колико
их озбиљно доживљава. Успешно решавамо готово све пријављене претње и откривамо
оне који су их упутили. Када
то урадимо, обавештавамо људе који су нам пријавили такве
особе да смо их пронашли, али
их истовремено упозоравамо
да те податке не смеју да злоупотребљавају да би им се светили. Сем тога, о резултатима
истрага које смо водили, обавештавамо надлежне судове и
тужилаштва, а они затим одлучују има ли у томе што смо
истраживали елемената кривичног дела или нема – истакао је Цвијовић.

Постоји добра сарадња са свим оператерима у откривању претњи преко телефона
На питање новинара какве
врсте претњи су најучесталије,
прецизирао је да су то оне које
се упућују преко мобилних телефона, СМС порукама, као и
оне које се шаљу преко имејл
порука, преко интернета и с
јавних телефонских говорница. Они који шаљу такве поруке, прете жртвама убиством, а
ако желе да их додатно застраше, примењују још једну тактику.
– Уколико желе да што више застраше оштећене, они у
том случају помињу најближе
чланове породица жртава и
прете да ће их брзо ликвидирати. Такве претње имају приоритет и гледамо да их што
пре решимо – додао је Цвијовић.
Пре ма ње го вим ре чи ма,
претње се често упућују и власницима фирми, а не само грађанима. У тим случајевима најчешће им се прети бацањем
бомби или паљењем фирми.
Такве врсте претњи су подједнако важне као оне које се односе на убиства чланова породица и имају висок приоритет.

Међутим, за полицију убедљиво највећу важност имају
претње које су упућене јавним
личностима или особама из
друштвенополитичког живота.
Оне се решавају по убрзаној
процедури због опасности по
друштво и особе на које се односе.
– Када оштећени жели да
открије идентитет оног ко му
је претио, даће све податке поли ци ји и би ће мак си мал но
искрен. Може се десити да он
нешто прећути, иако би нама
то користило у истрази. Међутим, без обзира на то, ми у сваком случају откривамо готово
све који су упутили претње. Када их нађемо, они по правилу
то неће одмах да признају и у
почетку негирају да су тако нешто радили. Међутим, када их
притиснемо доказима, на крају попуштају и све признају –
додао је Цвијовић.
Он је рекао да се, захваљујући техничким уређајима, који
су напредовали, лако могу открити они који прете.
– Тренутно је немогуће не
ући некој претњи у траг. Има-

мо техничка средства у складу
са законима, тако да врло лако
откривамо починиоце, без обзира на то да ли су упутили
претње с јавне говорнице, мобилног телефона, преко имејла, писмом или преко обичног
телефона. Сем тога, имамо одличну сарадњу с „Телекомом”,
с мобилним оператерима у Србији, са свим интернет провајдерима и са свим поштама у
Србији – додао је Цвијовић.
Он је саветовао грађанима
који приме неку претњу путем
мобилног телефона да не одговарају на њу, већ да је пријаве мобилним оператерима. Објаснио је да они у таквим случајевима имају право да најпре упозоре власника броја с
којег је стигла претња, а ако то
нема никаквог ефекта, такав
број трајно искључе. Уколико
се претње и после тога наставе, све треба без размишљања
при ја ви ти по ли ци ји. Ако је
претња стигла преко мобилног
телефона, онда треба сачувати
тзв. скриншотове и послати их
полицији. Исто важи и када је
претња упућена преко имејла.

ОД ПОНЕДЕЉКА ДО КРАЈА НЕДЕЉЕ

Велика акција саобраћајне полиције
Припадници Управе саобраћајне полиције МУП-а Србије у периоду од 10. до 16. децембра спроводе акцију појачане контроле саобраћаја, током које посебно прате и кажњавају возаче који управљају во зи лом под деј ством
психоактивних супстанци и
алкохола.
Акција је почела 10. децембра на територији свих држава
чланица Европске уније, као и

у Србији, Норвешкој и Швајцарској, а после сваког заустављања возача биће обавезно алко-тестирање.
Вожња под утицајем алкохола не само да негативно утиче на функције неопходне за
безбедно коришћење пута (у
првом реду на чуло вида и брзину реакције) већ и на погрешно расуђивање. То је често узрок других прекршаја,
као што су прекорачење до-

звољене брзине, или некоришћење сигурносних појасева.
Током спровођења ове акције у истом периоду прошле
године 1.923 возача су искључена из саобраћаја јер су возили под дејством алкохола, а
404 су задржана на трежњењу
у службеним просторијама зато што су претходно управљали возилом у стању тешке, веома тешке или потпуне алкохолисаности.

Након заустављања возила
које прекорачи дозвољену брзину кретања саобраћајни полицајци ће контролисати и да
ли су возач и путници у возилу
ве за ли си гур но сне по ја се ве.
Према истраживањима које је
спровео Европски савет за безбедност саобраћаја, повећање
брзине кретања возила за само
пет одсто доводи до повећања
броја саобраћајних незгода за
више од 20 одсто. С друге стране, у истом истраживању је
утврђено да коришћење сигурносних појасева смањује ризик
од погибије у саобраћајним удесима за око 50 одсто.
Иначе, последњих неколико
година траје тренд смањења
броја страдалих у саобраћајним
несрећама са најтежим исходом. С једне стране, то је повољно, али таква ситуација није
резултат повећане свести возача
већ репресивних акција саобраћајне полиције.
На жалост, то се не односи
на део возача који има довољно
новца да плати и више казни
ако је то потребно.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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АКУТНИ ПРОБЛЕМ У ОВО ДОБА ГОДИНА

ЛУТАЛИЦЕ ЛАЈУ И ОПОМИЊУ
Улични пси нападали
у Брестовцу,
Омољици, Старчеву...
Као и увек у ово доба године,
грађане насељених места мори
исти проблем, који, руку на срце, не мимоилази ни многе друге средине – реч је о увећаној
концентрацији паса луталица.
И на страницама овог недељника небројено пута писано је на ту тему, када су се
углавном провлачиле сличне
тезе: за уличне куце задужена
је градска служба „Зоохигијена”, која се труди да на сваки
позив изађе на терен и уклони
лајаве неваљалце, јер они неретко престрављују грађане, а
понекад дође и до напада, па
чак и уједа.
Акутни проблем је то што су
ресурси лимитирани – од недостатка новца до оскудних капацитета у прихватилишту за
животиње.
За то време живот на сеоским улицама тече даље, а грађанима једино преостаје да у
случају нежељених сусрета обавесте своје комунално предузеће или директно поменуту
градску службу.
Проблема има свугде, као
рецимо у Брестовцу, чији председник месне скупштине Драган Миричић каже да због лу-

Банатски Брестовац: Почели
су радови на поњавичком мосту. Потписан је уговор о изградњи паркинга код фудбалског игралишта. Очекује се
садња младица испред парохијског дома. Балкон Дома
културе окићен је у складу с
могућностима.

талица редовно обавештавају
„Зоохигијену” о критичним локацијама и осталом.
– Дођу они по пријави, али
паса је све више. Забрињава то
што има и инцидената, па је
недавно нападнута девојчица
у Улици Соње Маринковић, кад
се враћала из школе – каже
Миричић.
Сличан случај догодио се пре
око три недеље у суседној Омољици, где је, према речима тамошњег „селоначелника” Душана Лукића, било и озбиљнијих последица.
– Дете је у парку уједено за
бут, али је срећом мајка била у
близини, па га је одмах одвела
да прими антитетанус. Убрзо
сам и ја обавештен, као и ко-

мунално предузеће, и истог момента смо звали „Зоохигијену”, која је у најкраћем року
ре а го ва ла и нај ве ро ват ни је
ухватила агресивног пса. Иначе, у центру их је увек десет до
петнаест, а крећу се на потезу
од школског дворишта до две
пекаре. Тамо их деца хране, па
кад виде да неко држи кесе,
појуре за њим. Или се стуште
на кола и бициклисте – наводи Лукић.
Било је мањих инцидената
пре десетак дана и у Старчеву,
када је у горњем крају тог места
младића напао агресивни велики црни пас, којег је, према речима Милана Бачујкова, директора ЈКП-а „Старчевац”, надлежна служба убрзо уклонила.

Како каже његов колега по
функцији Дејан Гонди, и у Новом Селу има луталица, али се
појављују и лисице, које су недавно виђене у Улици 27. марта. Ипак, нису правиле штету,
за разлику од прошле године,
када су подавиле више десетина пилића.
У Глогоњу је највише паса у
центру, парку, школи, док их у
Јабуци има у свим деловима
села, али гробље им је главно
окупљалиште.
Нема сумње да је у питању
комплексан проблем, а можда
најинвентивнија идеја за његово какво-такво решење јесте
понуда једног Доловца који жели да направи приватни азил.
Вреди размислити...

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О ВЕЛИКОМ УЈЕДИЊЕЊУ РУМУНА

Маранови „Путници” у Долову
Поводом једног од најважнијих празника суседне државе –
стогодишњице ствaрања Велике Румуније, познате и признате у данашњим границама,
у уторак, 3. децембра, у доловачком Дому културе уприличена је промоција књиге под
називом „Румунски путници у
Србији” др Мирче Марана, професора на Високој струковној
школи у Вршцу.
Ово дело аутора родом из
Владимировца прати четири
румунска путника који су пролазили кроз наше просторе, а
у питању су Теодор Филипеску, Николаје Јорга, Илије Гер-

гел и Николаје Булческу. Они
су били истакнути поборници
независности Румуније у 19.

веку и Великог уједињења у 20.
веку, које се коначно догодило
1. децембра 1918. године у ру-

мунском месту Алба Јулија, некадашњем Ердељском Београду. Том приликом су Влашкој
и Молдавији и званично припојене дотадашње аустроугарске области – Трансилванија и
Банат.
О књизи је говорио и Невен
Даничић из вршачке гимназије, а одломке из ње читала је
Марија Ђуричић.
Треба напоменути да су, поред поменуте културне установе, организатори овог догађаја били и Месна заједница
„Мита Вукосављев” и невладина организација „Асоцијација Банатул”.

Тристоти број
ствоваће и сам Деда Мраз, када ће деци рођеној између 2012.
и 2015. године поделити пакетиће, за шта ће родитељи у међувремену добити обавештења
на кућне адресе.
Следе информације о „незапамћеним настојањима да се
потпуно спале њиве”, као и о
презентацији о неолитској епохи уприличеној за госте из француске области Дордоња. Петар
Андрејић, уредник „Старчевачких”, поводом јубиларног издања осврнуо се на прошлост и

садашњост листа, док се на наредној страни бави потенцијалима места у области филма,
будући да је у току снимање телевизијске серије „Жмурке”.
У великом интервјуу Сузана
Јовановић, чланица Градског
већа за социјална питања, рад
и запошљавање, наговештава
да ће у нашем граду бити унапређена социјална заштита.
Следи фото-вест о изгледу будуће капеле на католичком гробљу, као и текст о постављању
заштитне ограде испред шко-

ПРЕДНОВОГОДИШЊЕ АКТИВНОСТИ У БРЕСТОВАЧКОМ ВРТИЋУ

Деца правила „Снешка”
У брестовачкој школи већ је
одавно традиција да, кад год
се приближава неки празник,
уследи и креативно дружење
деце, родитеља и васпитачица.
Тако су и недавно на последњој таквој радионици предшколци осликавали стиропорне кугле, потом су их украшавали орнаментима израђеним
белом темпером, да би их затим окачили на јелку под називом „Снешко”.
Према речима васпитачица
припремних предшколских група „Лептирићи” и „Пчелице”

Наташе Спасић и Гордане Поповић, забавиштанци су сами
правили „снешкиће” и ирвасе,
бирали боје и материјале...
– Уз много топлине и љубави деце и родитеља успели смо
да остваримо циљ ове радионице: да заједнички украсимо
зимски кутак у холу наше школе. Радови ће остати на том
месту извесно време, тачније
до Светог Саве, како би у њима уживали ученици и наставници, а затим ће их малишани
однети у своје домове – наводе
васпитачице.

У међувремену теку планови за нове сличне креативне
активности.

Банатско Ново Село: Комунално предузеће започело је
опремање капеле и просторије за хладњачу, као и околног простора, на којем ће бити посађено цвеће и постављене клупе. Трибина под називом „Актуелни тренутак у
пољопривреди” одржана је у
четвртак, 6. децембра, у локалу „Beertia Bar”.
Долово: У току је уређење канала код спортског центра.
Женски рукометни клуб уприличио je донаторску журку у
петак, 7. децембра, у дискотеци Дома културе, а на истом
месту је сутрадан Удружење
винара и виноградара дочекало пријатеље из Шушаре.
Глогоњ: Град Панчево је расписао јавну набавку за кречење Дома културе. Месна заједница је кренула у процедуру јавне набавке за опремање кухиње у капели. Додела пакетића заказана је за 28.
децембар.
Иваново: За ђаке седмих и
осмих разреда ОШ „Моша
Пијаде” у понедељак, 10. децембра, организовано је предавање Завода за јавно здравље на тему наркоманије. На
наградном конкурсу „Синестара” за најбољу критику
филма „Бели очњак” ученици виших разреда освојили
су прву награду – лаптоп, који ће им бити свечано уручен
следећег четвртка.
Јабука: Водопривредно предузеће „Тамиш–Дунав” завршило је чишћење депоније.

Месна заједница је уз помоћ
својих пријатеља обезбедила
новогодишње пакетиће за децу из вртића, које ће им уручити Деда Мраз на приредби
26. децембра. То је одлучено
на седници Скупштине 7. децембра, када је разматран и
проблем породице Стаменковић, а у разговор се телефонски укључила Пава Чабриловски, координатор за
Роме у Градској управи.

Качарево: Због хитних радова на санацији цурења природног гаса ЈП „Србијагас” је
у понедељак, 10. децембра,
накратко обуставио испоруку енергента корисницима.
Презентације на тему здравља биће бесплатно организоване у уторак, петак и суботу у Дому омладине. Новогодишњи програм биће уприличен на истом месту: радионице за децу на тему празника су у уторак, 18. децембра, а два дана касније, од 16
сати, биће одржана представа за одрасле.
Омољица: ВП „Тамиш–Дунав”
спроводи радове на поњавичком мосту на путу за Пескару,
а за то време биће затворен
саобраћај, па пољопривредници морају да користе алтернативне трасе. КУД „Жисел”
приредио је годишњи концерт
у суботу, 8. децембра, у сали
Омладинског дома.
Старчево: ЕПС је у среду, 12.
децембра, орезивао грање тамо где су оне ометале инсталације. Недавно је у новогодишње рухо окићен Трг неолита, а постављена је и јелка.

ОДРЖАНА ДЕВЕТА ГОДИШЊА СМОТРА
ФОЛКЛОРА КУД-а „ЖИСЕЛ”

Омољица кроз игру
и песму

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Велики јубилеј – тристото издање у двадесет пет година без
икаквих прекида – доживео је
једини преживели лист који
бележи свакодневицу панчевачких насељених места (премда их је донедавно било и у неким другим селима).
А слављенички или новембарски број „Старчевачких новина” почиње позивом на „Божићни базар” на трећој страни, који ће бити одржан на Тргу неолита, 22. децембра, од
11 сати. Том догађају прису-

Месне актуелности

ле, што би требало да осигура
безбеднији саобраћај.
И у овом броју направљен је
низ разговора попут оног с „лицем с насловнице”, Иваном Вукашиновић, студенткињом, у
рубрици „Култиватор” с тинејџером Николом Димићем, док
је гост „Кафенисања у ’Ђерму’”
Пера Шиц, један од највећих
пчелара у земљи и некад вансеријски авио-лимар.
Ту су и приче о скупштини
риболоваца и активностима
КУД-а „Неолит”, а серијал под
називом „Старчевачким шором”
у овом наставку бави се селом
за време и између два светска
рата. Нису изостале ни рубрике
„Уопштинавање” и „Цртице о
прошлости”, као ни стране о пољопривреди, извиђаштву, спорту, школи и култури, док је с
минуле „Старчевачке тамбурице” објављен опширан извештај.

Већ годинама у ово време
Културно-уметничко друштво
„Жисел” из Омољице приређује смотру изворне народне
уметности и фолклора, а девети пут је та манифестација, под називом „Омољица
кроз игру и песму”, одржана
у суботу, 8. децембра, у сали
Омладинског дома.
Том приликом је бројна публика видела шта су све током године радиле фолклорне групе поменутог друштва
– од најмлађих, предшколских, преко школског, до извођачког ансамбла. Презентоване су новопостављене кореографије народне игре и
песме, као и инструменталне и вокалне тачке.
Богат програм су својим
умећем на традиционалним
војвођанским инструментима увеличали и гости вече-

ри – чланови омладинског
тамбурашког састава „Ковински бећари” из Ковина, у чијим редовима свирају и млади омољички уметници.
Вече је по обичају завршено неформалним дружењем
учесника и публике уз послуже ње, за јед нич ку пе сму и
игру, која се развила у право
општенародно весеље.
Овим концертом омољички аматери направили су најаву предстојећих зимских
празника, али и своју заслужену зимску паузу пред нову сезону, која ће бити пуна
изазова.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ

Културни телекс

У ТУЂИМ ПАТИКАМА

Изложбе
Четвртак, 13. децембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: мултимедијална инсталација у простору „Landscapes: Land Escapes” („Нове технологије”).
Понедељак, 17. децембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба и представљање публикације у
оквиру програма „Уметност, архитектура, дизајн”.

Учествовали ученици
основних школа
„Јован Јовановић
Змај” и „Мирослав
Мика Антић”

Музика

У оквиру књижевног фестивала „Крокодокодил”, у четвртак,
6. децембра, одржана је радионица за децу под називом „У
туђим патикама”, коју је водила Јасминка Петровић, списатељица за децу и младе.
Фестивал „Крокодокодил”
организују београдска удруже ња „Кро ко дил” и „ОК –
Образовање и култура”, који у
први план стављају књижевност за децу и културу читања, као и одгајање нове читалачке публике.
Овогодишњи фестивал је почео средином октобра у Омладинском позоришту „Дадов”,
када је одиграна представа „У
туђим патикама”, за коју је
текст написала Јасминка Петровић, а режију урадио Владан Ђурковић.

Субота и недеља, 15. и 16. децембар, 19.30, дворана Културног центра: годишњи концерти КУД-а „Абрашевић” Панчево.
Субота, 15. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: наступају Дејан Цукић и „Спори ритам бенд”
(фестивал „Green Days”).
Уторак, 18. децембар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
новогодишњи концерт оркестра Музичке школе и хора „Белканто”, под вођством диригента проф. Бојана Кљајића.
Уторак, 18. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт плесног студија „Електра”.

Тематски програм
Петак, 14. децембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција књиге „Критички водич кроз српски
филм 2000–2017”.
Понедељак, 17. децембар, 18 сати, дворана Културног центра: презентација о дигитализацији и архивирању кинематографског наслеђа.
Четвртак, 13. децембар, 19.30, дворана Културног центра:
позоришна представа „Ноћна стража”.

У ГАЛЕРИЈИ

Нове технологије
У оквиру пројекта „Нове технологије” Галерије савремене уметности, у четвртак, 13.
децембра, у 19 сати, биће
представљене мултимедијалне инсталације у простору
„Landscapes: Land Escapes”.

МОЈ

На изложби, која ће трајати до 31. децембра, своје радове представиће уметници
Владимир Павић, Милош Ајдиновић, Звездана Остојић,
Немања Лађић и Марија и
Иван Калдебург.

избор МОЈ

Мрачна места
Душан Дојчиновски,
дипл. економиста
КЊИГА коју сам прочитао
пре неколико дана и која је
на мене оставила изузетно
јак утисак, носи наслов
„Мрачна места”, списатељице Џилијен Флин. С обзиром
на то да сам љубитељ јаких
трилера с неочекиваним заплетима и још фасцинантнијим расплетима, сам наслов и кратак опис на полеђини књиге били су довољан
разлог да се одлучим баш за
њу. Увод вас може навести
на то да је реч о још једној у
низу прича о масовном убиству на напуштеној фарми.
Међутим, како све дубље зарањате у ликове од којих сваки има понеку мрачну тајну,
схватате да ствари нису онакве каквим се чине на први
поглед. Једна шесточлана породица која се бори да фарма која их издржава опстане
преко ноћи, бива потпуно
уништена. Да ли је малена
Либи заиста видела да је њен
старији брат Бен убио њихову мајку и две сестре или је у
питању дечја машта? Ритуална сатанистичка убиства,
скривање тајни, пожртвованост и жеља за доказивањем
су нешто што представља окосницу ове књиге, чији крај је
истовремено и тужан и шокантан.
ФИЛМ који топло препоручујем свим љубитељима оних
остварења чије расплете не
можете ни да замислите, јесте „Ишчезла” („Gone Girl”),
у режији Дејвида Финчера.
Поука која се може извући
из филма, јесте да ли ми заиста добро познајемо особу
с којом смо одлучили да проведемо остатак свог живота.
Ник и Ејми се заљубљују и
тада, чини се, креће идили-

чан живот пун љубави и поверења. Међутим, један погрешан корак који Ник није
смео да уради, створиће пакао у његовом животу. Због
љубавног излета који је учинио за време брака са Ејми,
добиће лекцију коју никада
неће моћи да заборави. Једног дана Ејми нестаје. Јавља
се сумња да је убијена, докази су против Ника. Време
тече, а Ејми се не појављује.
Шокантан расплет ме је оставио без даха. Оно што је
људски ум спреман да уради, заиста је на граници
могућег.
МУЗИКА: Волим музику која ме може покренути и ту
не правим поделе. Оно што
тренутно прија мом сензибилитету, јесте музика коју
свим срцем даје позната македонска певачица Калиопи
Букле. На концерту који је
одржала 23. новембра у Центру „Сава” имао сам прилику да се уживо уверим у то
колико је њен глас заиста моћан. Њена преко тридесет година дуга каријера оставила
је хитове који су незаборавни. Неке од песама које су
мене освојиле, јесу: „Невиност”, „Знам да те волим”,
„Рођени”, „Вучица” и „Кофер
љубави”.

Петак, 14. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Назив овогодишњег фестивала наговештава тему: поштовање различитости. Намера фестивала је да кроз четири одабране књиге постави питања о
односу средине према деци која су на неки начин другачија
од већине. То су књиге „Рико,
Оскар и тајанствене сенке” немачког писца Андреаса Штајнхефела („Одисеја”), „Суперувце”, стрип-новела Сиси Бел („Чаробна књига”), „Скроз истинит

дневник једног повременог Индијанца” Шермана Алексија
(„Urban Reads”) и „О мачкама,
нотама и бубама” Јасминке Петровић („Креативни центар”).
Током радионице деца из основних школа „Јован Јовановић
Змај” и „Мирослав Мика Антић” гледала су делове представе инспирисане књигама које су представљене, након чега
су разговарали о важним темама, као што су колико је тешко

бити различит, шта то значи
бити у туђим патикама, да ли
је лако разумети туђа осећања...
– Колико ће деца читати, зависи од породице, школе, затим од тога колико је наставник или библиотекар заинтересован да увуче децу у свет књига. Добро је да деца имају своје
слободно време, да играју игрице, али је важно да их ми на неке њима занимљиве начине мотивишемо да узму књиге у руке. По овом принципу, поред
Београда, радионица „У туђим
патикама” одржана је и у Минићеву, селу код Књажевца, и
Апатину. За нас је највећи комплимент када деца по завршетку програма притрче и питају
где могу да набаве те књиге –
рекла је Јасминка Петровић.
Она је захвалила Градској
библиотеци Панчево и истакла
да је сарадња веома важна, како би деца заволела књиге, а
они који већ воле да читају, да
пронађу нове наслове с којима
нису имали прилику да се упознају до сада.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Критички водич кроз српски филм 2000–2017.
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у петак, 14. децембра, у 19 сати, биће одржана
промоција књиге „Критички
водич кроз српски филм, 2000–
2017” аутора Ђорђа Бајића, Зорана Јанковића и Ивана Велисављевића. Реч је о капиталном делу које садржи критичке текстове о српском играном
дугометражном филму, а које
је своју премијерну промоцију
имало у мају 2018. године. На
промоцији у Панчеву учествоваће аутори Ђорђе Бајић и Зоран Јанковић.
Филмски центар Србије с поносом представља „Критички
водич кроз српски филм, 2000–
2017”, јединствену књигу у нашој култури, која садржи критичке текстове о свим српским
дугометражним играним филмовима приказаним у редовној биоскопској дистрибуцији
или на фестивалима у периоду од 2000. до 2017. године.
Аутори су предани и истрајни
српски критичари млађе генерације, љубитељи српског и ју-

гословенског филма. Њих тројица имају дугогодишње критичарско искуство у штампаним и електронским медијима, а у свом критичарском раду специјализовали су се управо за српски филм.
Идеја водиља приликом настанка књиге била је да се на
једном месту нађу текстови о
свим домаћим филмовима новог миленијума, те да се публици и стручној јавности пружи систематичан, прегледан
и темељан увид у домаћу продукцију у том периоду. Циљ
„Критичког водича кроз српски филм” јесте да се, у атмосфери општег и непролазног дисконтинуитета и (само)за бо ра ва, ство ри трај ни
осврт на до ма ћи филм ски
фундус из овог миленијума, и
то на начин који у себи сједињује пет тенденција од кључне важности за једно овакво
из да ње: фил мо фи ли ју, пре глед ност, ис кре ну бри гу за
српски филм и његову скорију баштину, озбиљност и ана-

литичност у основном тону и
концизност својствену данашњем времену.
У главном делу књиге „Критички водич кроз српски филм,
2000–2017” нашла су се двеста двадесет четири текста о
исто толико дугометражних
играних филмова, као и два
текста о два дугометражна анимирана филма. Поред техничких детаља и фактографије,
сваки текст садржи и синопсис, критичарски осврт, као и
обиље других података (првенствено о рецепцији филма у
земљи и иностранству, учешћу

на фестивалима, наградама и
гледаности у биоскопима, а ту
су и изводи из критика других
критичара).
Сви текстови у књизи богато
су илустровани постерима и
фотографијама из филмова,
које је сакупила и припремила
Маја Медић. Борут Вилд, један од водећих београдских
графичких дизајнера, побринуо се за дизајн и прелом књиге, док је рецензент и писац
поговора Ненад Полимац, најпознатији и најугледнији регионални филмски критичар.
„Критички водич” садржи и
додатак у коме се налазе текстови о дугометражним документарним филмовима, мањинским копродукцијама и независним оф-филмовима. Књига има и речник мање познатих термина, као и обиман индекс за који се постарао уредник из да вач ке де лат но сти
Филмског центра Србије Мирољуб Стојановић. И све то у
тврдом повезу, на безмало петсто страница.

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕВАЊУ

ПОЕТСКО ВЕЧЕ НЕБОЈШЕ ИЛИЋА

Гимназијски идол

Глумци песници

У дворани „Аполо” у среду, 5.
децембра, пред око три стотине посетилаца, одржано је такмичење гимназијалаца у певању под називом „Гимназијски
идол”. Након неколико година
поново је организовано надметање у певању, а своја певачка
умећа представило је петнаест
такмичара. Пратећи бенд чинило је осам чланова, такође
ученика ове школе.
Жири је имао пет чланова,
а гласало се по евровизијском
систему. Прва награда жирија
припала је ученици првог разреда Сари Илић (49 поена),
друга ученици четвртог разре-

да Јустини Михајловић (48 поена), а трећа ученици трећег
разреда Милици Тимић (37
поена).
Посетиоци су такође гласали, али путем улазница, које
су, са исписаним именима фаворита, убацивали у кутију. Прва три места заузели су Сара
Илић (38 гласова), затим ученица трећег разреда Невена
Видаковић (37 гласова) и ученица другог разреда Мила Јовићевић (36 гласова).
У ревијалном делу програма наступили су бендови „Рампа”, „Домаћини”, „Полумрак”
и „Немања Николић трио”.

На сцени Културног центра
Панчева у среду, 5. децембра,
одржано je поетско вече под
називом „Глумци песници”.
Том приликом је глумац Небојша Илић говорио стихове
Љубише Бачића, Зорана Радмиловића, Павла Вуисића, Моли је ра, Шек спи ра и дру гих
глумаца.
Поетско вече „Глумци песници” представља потребу једног глумца да окупи поезију
коју су писали глумци.
Глумац „Атељеа 212” Љубиша
Бачић за своју прву књигу, под
насловом „Стена гологлава”,
добио је награду „Милош Цр-

њански” и одмах постао релевантна песничка фигура. Иначе, то је једина књига поезије
написана сокобањским дијалектом.
Глумац Зоран Радмиловић
изненађује читаоце са својих
неколико болних и луцидних
песама и открива да је у још
једном светлу бриљантан, какав је био на сцени и у филму.
Павле Вуисић – са својим песмама записаним на кафанским салветама, рачунима, паклицама цигарета – пише бескомпромисно, као да то нико
неће читати. Занимљиве песме
сакупила је његова супруга и
оне чине једну малу али веома
вредну књигу поезије.
Небојша Илић се сетио и
драмског писца Молијера, који
је такође био глумац, а чији стихови одјекују на свим сценама
у свим временима. Незаобилазан је био, а и дан-данас је актуелан Шекспиров „Сонет 66”.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 14. децембар 2018.

ОГЛАСИ

СЛОВЕНАЧКА балконска
врата са прозором – лева и
десна, балконац 80 х 220
два комада, прозор 180 х
140 два комада, двокрилна
хратова врата са стаклом
140 х 205. 069/338-41-50.
(270620)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖ0 107, тек регистрован,
2001, четири нове гуме,
3.800 евра. 060/146-44-04.
(270559)
ПРОДАЈЕМ пежо 407, 1.6
ХДИ, 2008, власник осам година. 061/637-71-77.
(270603)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,
цреп и грађу. 064/648-2451. (270373)
ПРОДАЈЕМ пет котао 13 кв
и брикет екстра квалитета,
кревет самац. 064/813-0021. (270576)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран, власник, повољно.
063/345-837. (270593)

КРЕКА пећ обложена шамотним плочицама, на продају. 064/174-46-68.
(270592)

ПРОДАЈЕМ голф 3, ГП,
1998. може замена.
063/880-64-42. (270634)
НА ПРОДАЈУ шкода фелиција, година производње
1997, голф 3 караван.
063/880-64-42. (269732)

ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
49.000. повољно. 063/89208-35. (270816)
ХЈУНДАИ i 20 , 1.4 ЦРД/90,
2009, 130.000 км, договор.
Може замена. 064/188-4264. (270763)
ФОРД К, 2007, 1.3, бензин,
на име купца, 1.380 евра.
060/317-48-78. ((270792)

ДВЕ вектре 1.6, 1991, атестиран плин, једна регистрован, у добром стању.
064/587-50-24. (270652)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децембар, петора врата, сва опрема, 180.000 км, у првој боји.
064/130-36-02. (270652)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 105 кс,
2002, петора врата, у првој
боји, на име. 064/130-36-02.
(270652)
ПАНДА 1.2, 8 В, 2005. фул
опрема. 147.000 км, на име.
064/587-50-24. (270652)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, децембар, у првој боји, кима,
петора врата. 064/587-5024. (270652)

ПРОДАЈЕМ расхладну витрину вертик, фритезу 3 лиИЗДАЈЕМ гаражу на Содари. тра професионалну, тостер
064/616-40-50. (270845)
професионални, четири радна стола. Тел. 063/866-4407. (270601)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ ЛЦД телевизор
32 инча, филипс, 800 евра.
064/126-78-13. (270769)

ПОТРАЖЊА

КОМБИНОВАНИ фрижидер
зануси, 320 литара, исправан и одлично стање.
064/163-57-59. (270840)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-0825. (270640)

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

ВОЗИЛА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова,
долазим на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.

ГАРАЖЕ

ЛЦД телевизори из увоза,
повољно. Могућност договора. 064/564-14-14.
(270849)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, јелке окићене,
гушћију маст, ауто форд сијера. 060/143-62-10.
(270631)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, 2, 3, 4, 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (270570)
ПРОДАЈЕМ екстра меснате
прасиће, клање бесплатно и
један товљеник. 063/812-3604, 062/691-205. (270660)

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145, 060/50030-91. (270425)
НА ПРОДАЈУ детелина, балирана, цена по договору.
Тел. 064/438-54-15.
(270550)

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу, Котеж 2, на углу код Пиваре. 063/(354-221.
(270619)

ФИЈАТ пунто 2001, дизел,
мали потрошач, нерегистрован, 19, јефтино. 062/11515-78. (270689)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (270768)

ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрваражањ. Повољно. 064/99779-09. (269135)

ПРОДАЈЕМ гаражу (легализовану) у Жарка Зрењанина
18-ц, Панчево. Тел. 060/08037-57. (270677)
ИЗДАЈЕМ подземну гаражу,
строги центар Панчева, Војводе Петра Бојовића 3, на
дужи период. 064/348-05-68
(269983)

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

ЈУГО 55, 1998. прешао
59.000, централна, аларм,
прва боја, 550 евра.
064/243-84-52.

ПРОДЈЕМ два ТА пећи по
100 евра, исправне потпуно.
062/504-504. (270633)

КУПОПРОДАЈА

ОПЕЛ корса 2005. годиште,
бензин, регистрован до маја
2019. власник. 063/801-4932. (270690)

РЕНО клио 3, 209, 1.5 ДЦИ,
регистрован, велики сервис,
перфектан. 062/186-36-08.
(270664)
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НА ПРОДАЈУ свиње, око 180
кг и јарац алпинац око 80 кг.
Тел. 065/961-92-14.
(270672)
ПРОДАЈЕМ електричну машину за млевење меса, ручни рад. 063/154-93-91.
(270775)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, монтажа, достава, гаранција годину дана.
СВИЊСКЕ полутке, прасад,
јагње, могућност клања, кућ- 063/714-38-98. (270777)
не доставе, чамац. 065/61474-40. (270582)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (270691)
ПАНЕЛНИ радијатори половни, као нови, у пола цене
и цеви бакарне. 062/382394. (270695)
БАЛИРАНА детелина, слама,
јагњад, прасићи на продају.
064/303-28-68. (270848)
ХИТНО, прохромске посуде
300 л, 4 ккомада, ЦО 2 боце
30 кг – 11 комада. 062/399008. (270698)
ПРОДАЈЕМ бутик second
hand комплетно опремљен,
разрађен, Ослобођења 10-а.
062/279-91-98. (270734)
ПРОДАЈЕМ очувану судоперу, повољно. 061/110-98-10.
(270732)
ЗАМРЗИВАЧ сандучар 310
л, мања веш-машина, новији
шпорет плин-струја, фрижидер, судо-машина, угаона
гарнитура, ципеларник, брачи душек, столице, комоде,
кварцна грејалица. Тел.
063/861-82-66. (270739)
ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи на
продају. Тел. 061/286-41-00.
(270766)
ПРОДАЈЕМ млађу крмачу за
клање. 064/306-87-33.
(270788)
ПРОДАЈЕМ полован кауч 85
х 210, са сандуком, очуван.
063/326-892. (270818)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (270750)

КОЗЕ беле, три сјарене, повољно. 064/073-74-24.
(270822)

КЛИК-КЛАК лежајеви, нови,
од 12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52. (270750)

МЕСНАТИ прасићи, свиње,
могућност клања и печења.
060/037-11-96. (270827)

АЛФА 90, на продају, цена
250 евра, нова. 063/842-8190. (270733)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 062/14849-94. (270825)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, стари новац, старе играчке,
стрипове и остало. 063/70518-18, 335-930, 335-974.
(270570)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, зарзиваче,
акумулаторе, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (270571)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ плац у Сокобањи, дозвољена градња, вода,
телефон, струја. 062/272801. (270053)
ПРОДАЈЕМ кућу на укњиженом плацу од 445 квм, Стрелиште. 064/119-04-31.
(270434)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две мање куће за мањи стан, власник. 064/986-21-74. (270607)

ДЕО куће, посебан улаз и
двориште, 68 квм, 13.000
евра, Миса, Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (269965)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
20.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(270587)

ЦЕНТАР, кућа, већи плац за
инвеститоре. (188), „UnaDal- НОВА МИСА, код надвоli”, -064/255-87-50. (270661) жњака, 70 квм, 5 ари ,
37.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (270587)

КУЋА 100 квм, реновирана
+ 3 ара, 1/1, 25.000 евра.
Козарачка 10. Тел. 063/80407-85. (269965)
И ПРЕСТИЖНОМ делу града, кућа 180 квм, са плацем
15,5 ари, погодним за све
делатности, почев од становања, дечјег вртића или инвестициону градњу. Повољно. 064/341-76-80. (270629)
СТРЕЛИШТЕ, викендица 40
квм, 12 ари, вода, струја.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(270633)
УЖИ центар, 300 квм, нова,
5 ари, 130.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(270649)
ШИРИ ЦЕНТАР, 120 квм, 3
ара, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(270649)
КУЋА, 90 квм, општина Алибунар, нова недовршена, доста објеката, 13.000 евра, 13
ари. 062/115-15-78.
(270689)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне, ТА пећи, долазак.
061/149-38-93. (270825)
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (270646)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76.
(270475)
ПЛАЦ на Кудељарцу, Власинска 33, струја, вода, легализовано. Тел. 064/38784-31. (570514)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих величиа. 063/705-18-18, 335930. (270570)

КУПУЈЕМ полован намештај,
боце, перје, гвожђе, акумулаторе, бакар, алуминијум.
066/900-79-04. (270614)

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 062/976-85-76.
(269117)
КУЋА за рушење, Цара Душана 73, 8 ари, 51.000.
063/820-53-34. (270142)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову.
319-754, 061/153-34-61.
(270615)

КУЋА, Омољица, 70 квм, 6.5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(270599)

КУЋА за становање и пословни простор у ширем
центру, 650 квм. 064/11408-98. (270602)

МОНТАЖНА кућа 70 квм,
нова, усељива, 17.000 евра,
1/1, Козарачка 10-ц. Тел.
063/804-07-85. (269965)

ДВА ЛАНЦА земље, Мали
Надел и воћњак 25 ари, Рибарска, Караула. 064/44753-97. (270275)
КУЋА близу центра, 130 квм,
4.5 ара, комфорна. 013/25806-47. (270727)
КАЧАРЕВО, новија кућа, две
етаже, може замена за стан.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (270661)
ЕКСТРА понуда, шири центар, кућа за бизнис, 500 квм,
10 ари, 20 м фронт, 140.000,
договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270737)
ЦАРА ЛАЗАРА квалитетна,
140 квм, 4.5 ара, 82.000, договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270737)
ПОЧЕТАК Кудељарца, сређена, 120 квм, 2.3 ара,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (270737)
НА ПРОДАЈУ кућа у Скореновцу. 064/366-92-92,
063/803-53-31. (270740)

ХИТНО продајем кућу. Тел.
355-039. (270753)

ПРОДАЈЕМ стамбену зграду
у завршним радовима, на
новој Миси. 064/221-36-12.
(270671)
КУЋА, Цара Душаа, новије
градње, спратна, 66.00 евра.
060/091-91-92. (270673)
МОШЕ ПИЈАДЕ, стара кућа
2,7 ари, хитно, 28.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(270702)

СТАН, први спрат, 98 квм,
укњижен, сређен + гаража +
велики подрум. 064/422-4263. (269681)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 013/601281. (270779)

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг,
гаража, 14 квм, гас, укњижен, власник. 063/449-798.
(270604)

ДОЊИ ГРАД, 60 квм, трособна на 2.5 ара, гаража,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270749)

НОВА МИСА, три етаже, 6 х
10, изворно, 56.000. 49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(270749)

ДВА грађевинска плаца по 5
ари, укњижена, ограђена.
Тел. 064/421-02-71.
(270667)

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, екстра локација за бизнис, становање и инвесетиторе.
066/001-050. (2708419

ПОВОЉНО на продају плац
8 ари, код пијаце, ограђен.
064/223-83-50. (270744)

АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” . (238), 064/668-89-15.
(270824)

ПРОДАЈЕМ 72 ара, Јабучки
пут, преко од споменика.
Цена 7.000. 060/353-99-10.
(270552)
ПРОДАЈЕМ кућу, 55 квм,
стара Миса, са помоћним
објеитима или мењам за
стан, повољно. 064/209-6754. (270555)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак,
исплата одмах. 061/641-3036. (270626)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ део куће, приземље 108 квм + гаража и подрум, нова Миса, добра локација, договор. 060/615-0013. (270502)

КУЋА, укњижена, помоћне
просторије плац 12 ари, усељиво. Старчево, 065/262-4030. (270718)

КОД Народне баште кућа на
3.5 ара, 42.00, договор; Горњи град на 5 ари, 50.000,
договор. „Лајф”, 061/66291-48. (270752)
ПЛАЦ 6 ари, са три објекта
стамбена, усељива, три куће
60 + 100 квм + 70 квм. Свака свој улаз и капију, 49.000
евра. Договор. 1/1, Козарачка 10. Тел. 063/804-07-85.
(269965)
ЦЕНТАР, салонска 4.5 ара,
120.000, Ружин просек кућа
на 5 ари, 110.000 и плац 3.5
ара, 20.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)
БЛИЗУ центра, кућа 180
квм, на 3.5 ара, за сређивање, 50.000, договор; кућа на
4 ара, 68.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 70 квм,
гас, добар објекат, 52.000,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 3456-392.
(270844)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (270797)
ХИТНО продајем/мењам кућу у Војловици, моја доплата. 062/322-298. (270853)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95 квм,
подрум, гаража, шупа
(огрев), 3 ара. 064/407-7377, 063/850-97-19. (и)
СТАРА МИСА, кућа 80 квм,
3,3 ара, 17.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(270746)
КУЋА близу центра, 130 квм,
4.5 ара, комфорна. 013/25806-47. (270727)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две мање куће за мањи стан, власник. 064/986-21-74. (270607)
ПРОДАЈЕМ две кукће на
једном плацу са воћњаком,
легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00. (270817)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе
Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана,
063/693-944. (ф)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 квм. 065/353-0757. (270045)

СТАН, 70 квм, у новоградКУПУЈЕМ старију кућу у цен- њи, у Моше Пијаде 54.
тру. Пожељно у Улици Мак- 064/276-04-08. (270270)
сима Горког. 064/668-97-86.
ОМОЉИЦА, центар, једнои(270077)
пособан стан, плац код бање,
КУПУЈЕМ кућу у Доњем Гра- 7.6 ари. 064/021-19-31. (и)
ду, или нудим стан у замену.
ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,
064/238-93-47. (270632)
строги центар. 063/172-5019. (270394)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТРОСОБАН стан на Тесли,
ЦГ, IV спрат. 013/331-079.
(270497)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, цена по
договору, први власник. Контакт: 063/436-869. (СМС)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
42 квм, Стрелиште. 064/12264-84, 064/155-86-16.
(270573)
СТРОГИ центар, 53 квм, реновиран, четврти спрат, ЦГ,
36.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(270587)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

АКЦИЈE

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

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

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

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

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара, fPSA - цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

Цена: 400 динара

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

•
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, војне зграде, двоипособан, надоградња, нов,
48.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(270587)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (270489)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
34.000, договор. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (270587)
ЦЕНТАР Стрелишта, трособан, 78 квм, трећи спрат,
44.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(270587)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
57 квм, први спрат, ЦГ,
30.500. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(270587)
НОВА МИСА, трособан, сређен, II, ЦГ, 35.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(270661)
НОВА МИСА, двоипособан,
88 квм, III, 28.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(270661)
ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(270661)
КОТЕЖ 1, леп двособан, 62
квм, III, ЦГ, 37.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(270661)
СТРЕЛИШТЕ, 103 квм, трособан, 42.000; 52 квм, двособан, усељив, 34.500. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (270683)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
92 квм, трећи спрат.
063/856-74-02. (270675)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм + 6 квм. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270678)

ПРОДАЈЕМ Тесла, двособан
стан, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(270693)

СОДАРА, 55 квм, двособан,
31.000; 73 квм, трособан,
37.000. „Гоца”, 063/899-7700. (270633)

ТЕСЛА, 40 квм, мањи двособан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270451)

ДВОСОБАН, I спрат, Содара, усељив одмах, ЦГ. „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (270678)

ШИРИ центар. 32 квм, једноипособан, I, TA, реновирано купатило. „Гоца”,
063/899-77-00. (270451)

ЦЕНТАР, двоипособан, 57
квм, изворно, очуавн, одлична озиција, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270633)

ТЕСЛА, 61 квм, двоипособан, II, хитно, 36.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(270633)

ПОВОЉНО трособан, 78
квм + 12 квм, I спрат, стара
Миса, усељив одмах. „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (270678)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000; 57 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (270683)

КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи
двособан, 31.000; 61 квм,
двоипособан, 45.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(270633)

ХИТНО, Содара, 57 квм, ЦГ,
III, усељив, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(270649)
ВОЈНЕ зграде, троипособан,
83 квм, ЦГ, VI, 52.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (270324)
ШИРИ ЦЕНТАР, 39 квм,
улични, усељив, 14.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (270324)

СТРЕЛИШТЕ, 73 квм, трособан, хитно, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270633)
ЕПИЦЕНТАР Панчева, салонац, 150 квм, I, припадајући
таван, 115.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(270737)
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ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан у Качареву,
двособан, укњижен, договор. 062/163-37-26.

СТРЕЛИШТЕ, мањи двоипособан, приземље, ЦГ, 44
квм, 23.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270749)

КОТЕЖ 1, 49 квм, IV, ЦГ,
повољно, 22.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (270844)

СТАНОВИ

НОВА МИСА, одличан једноипособан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (270749)
ШИРИ ЦЕНТАР, дворишни,
40 квм, реновиран, одличан,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270749)
ТЕСЛА, двособан, 61 квм,
VII, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(270749)
ЦЕНТАР, намештена одлична гарсоњера, III, 20 квм,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (270749)
ЦЕНТАР, двособан, ЦГ, XII,
54 квм, добар распоред, тераса, 31.000. (49), „Мустанг”, 062/226901.(270749)

СОДАРА, троипособан, VI,
ЦГ, поглед на реку, 54.000;
трособан, ТА, III, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(270752)

НОВА МИСА, двособан, II,
46 квм, ТА, 19.000, договор.
(353), „Премиер”, 063780044-30. (270726)

ТЕСЛА, 58 квм, III, ЦГ,
37.000, договор. (242), „Кварт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270844)

СОДАРА, двособан, III,
ТЕСЛА, двоипособан, III,ЦГ, лифт, 53 квм, ЦГ, 31.000.
40.000; Котеж 1, 80 квм + 25 (353), „Премиер”, 0637800квм, ТА, 60.000, договор.
44-30. (270726)
„Лајф”, 061/662-91-48.
(270752)

КОТЕЖ 2, 67 квм, V,
40.000, договор. (242), „Кварт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270844)

КОТЕЖ 2, одличан двоипособан, 65 квм, III, ЦГ,
42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(270758)

ПЛАЦ 6 ари, са три објекта
стамбена, усељива, три куће
60 + 100 квм + 70 квм. Свака свој улаз и капију, 49.000
евра. Договор. 1/1, Козарачка 10. Тел. 063/804-07-85.
(269965)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 68
квм, III, ЦГ, леп распоред,
40.000. 336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (270758)

ЦЕНТАР, 30 квм, III, ТА,
20.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(270844)

ТЕСЛА, двособан, 54 кв, IV,
TA, 24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (270758)

ТЕСЛА, 79 квм, III, добро
стање, 50.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (270844)

КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (270758)
ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, II, ЦГ, усељив, 60.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (270758)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 55, 33.000;
гарсоњера, 24, ЦГ, 19.500;
улично, 34, 15.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(270772)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
IV, сређен, ТА, 26.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270749)

СОДАРА, 55, ЕГ, 27.000;
Војловица, 74, 18.000; Миса,
2.0, I, 28.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (270772)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
квм, ТА, III, 22.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(270749)

СОДАРА, двособан, III, ЦГ,
33.000; трособан, ЦГ, сређен, III, 54.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)

СТРЕЛИШТЕ, три мање собе, ЦГ, ВП, 44 квм, 23.500.
(49), „Мустанг”, 064/151-1893. (270749)

НОВА МИСА, продајем, 71
квм + 8 квм, мењам за мањи, власник 1/1. 060/53335-75. (270786)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 59
квм, I спрат, тераса, ЦГ,
укњижен, комплетно сређен,
намештен, 41.500, власник.
064/182-42-00. (270791)
КОТЕЖ 1, двособан стан, 57
квм + 7 квм тераса, ЦГ, III,
ПВЦ столарија, реновиран.
063/164-61-70. (270807)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, празан, приземље.
064/521-00-10, 065/961-0505. (270540)

МАРГИТА, једнособан, II, 32
квм, тераса, гас, 125.000.
(353), „Премиер”, 063780044-30. (270726)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 28.500. (353), „Премиер”, 0637800-44-30.
(270726)
СОДАРА, 47 квм, двособан,
I, усељив, 30.000, договор.
(324), „Медиа”, 064/223-9920. (4794)
КУПУЈЕМ електронски отпад, фрижидере, шпорете,
машине, телеивзоре, повољно, долазим. 061/224-48-09.
(270795)
ТЕСЛА, једнособан, 43 квм,
III, 28.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(270824)
КОТЕЖ 1, двособан, 49 квм,
IV, 22.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(270824)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
ЦГ, 57 квм, леп распоред,
31.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (270749)

СТРОГИ центар, мањи двособан, 45 квм, VI, ЦГ, сређен, двосграно оријентисан,
37.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(270758)

КОТЕЖ 2, четворособан, III,
91 квм, ЦГ, 60.000. (353),
„Премиер”, 0637800-44-30.
(270726)

ТЕСЛА, двособан, III, ЦГ,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(270824)
СТРОГИ центар, трособан,
сређен, III, лифт, Цг, 74.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (270824)
ПРОДАЈЕМ станове у центру, 45, 104 квм. 060/31290-00. (270833)
ПРОДАЈЕМ полусутерен на
новој Миси, к30 квм, 14.000
еврањ. Тел. 060/732-73-22.
(270839)
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ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са грејањем, Котеж 2.
064/338-49-01. (270561)
СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, V, ЦГ,
30.000, договор. (242), „Кварт”, 064/125-62-67, 346-392.
(270844)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 60 квм,
шири центар, лифт, лично.
Милош, 065/812-15-12.
(270194)
АГЕНЦИЈА „Купола” некретнине (926), тражи станове
на добрим локацијама.
065/328-66-94. (270700)
КУПУЈЕМО стан за реновирање до 50 квм, ниже спратности. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (270700)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (270587)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне
куће и станови у Панчеву,
брза реализација. „Лајф”,
061/662-91-48. (270752)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (270819)
КУПУЈЕМ стан једноипособан на Котежу 1 или 2. Јелена. 064/904-50-80. (270824)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89-15,
тражи станове на добрим
локацијама, брза исплата.
(270824)
КУПУЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, за познатог купца, исплата одмах,
агенција „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89-15.
(270824)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65
квм. 066/310-029. (270666)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси код цркве. Тел.
063/481-642. (270488)

УДОБНА намештена гарсоњера, 22 квм, најужи центар, телефон. 354-007.
(270562)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли.
060/303-38-69. (270542)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на првом спрату Самачког хотела, повољно.
063/787-31-39. (270669)
ЗАПОСЛЕН младић тражи
леп, новији, комфоран стан
у згради. 063/813-79-34
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан опремљен, нова Миса, 100 евра,
депозит, вреди погледати.
064/458-94-96. (270684)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Содари, I спрат,
ЦГ, на дуже. 066/494-900.
(270696)
ПОТРЕБНА гарсоњера или
мањи стан, хитно, намештено. 064/049-63-12. (270707)
ИЗДАЈЕМ собе радницима,
повољно, Воловица, близина Рафинерије. 064/960-4695. (270794)
ЦЕНТАР, двособан, ненамештен, са грејањем издајем.
064/354-69-01. (270609)

ИЗДАЈЕМ намештен мали
стан, у центру, женској особи, 100 евра. Сви трошкови
урачунати у цену. 065/52053-00. (270716)
КУЋА, Старчево, 68 квм, заебна опремљена, двориште,
80 евра. 064/305-80-73.
(270714)
ИЗДАЈЕМ кућу, стан, у
Старчеву, Шумице, 120
евра + депозит. Тел.
064/417-41-26. (270724)
ИЗДАЈЕМ намештен стан 34
квм, Ул. Стражиловска 16,
Панечво. 064/184-87-50.
(270584)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, зграда без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (270585)
ЈЕДНОИПОСОБАН, полунамештен стан, грејање норвешки радијатори, са малим сређеним двориштем.
063/780-86-83. (270613)
ДВОРИШНИ једнособан
стан, намештен + гарсоњера, леп коплетан намештен.
Стрелиште. 362-406
064/218-83-45. (270612)
КОМПЛЕТНО намештен
стан, Тесла, 55 квм, двособан, преко пута „Лидла”,
150 евра. 063/633-761.
(270641)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљену нову гарсоњеру,
Ослобођења 72, I спрат, ЦГ
по потрошњи. 064/320-8432. (270319)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен, строги центар, ЦГ, I,
Гоца. 062/504-504.
(270633)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Стрелиште.
060/152-88-55. (270764)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, близу Болнице.
Звати после 17 сати.
060/163-35-95. (270787)
ЗА ИЗДАВАЊЕ потребан
намештен стан на Котежу 1
или Тесли. 063/354-482.
/270824)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
студенткињи, ученици или
самици. Котеж 2. 013/318321. (270831)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, централно грејање, Котеж 1. 062/208-828.
(270842)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
60 квм. Тел. 352-394,
061/178-97-40. (ф)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
на јабучком путу, 170 квм,
75 квм, вибер. 004176
4250302. (268313)
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру Панчева. 060/33352-61. (269767)
ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113. Тел.
063/838-33-97.
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ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета индикаторе,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(270461)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ повољно разрађен локал 18 квм, 13.000
евра, центар „Динамо”, хитно. 013/315-707. (269711)
ИЗДАЈЕМ локал продавницу,
преко пута Аутобуске станице, Ослобођења 2. 063/288975. (270304)

ПОТРЕБНО особље за продају, у пекари. CV слати на
mail: pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (269837)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу, са искуством, 7
до 15 сати звати 013/251-5448. (270743)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278421. (270688)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (269876)

ИЗДАЈЕМ нов локал у цнетру, опремљен салон лепоте,
може и празан. 063/734-8231. (270687)

ПОТРЕБНЕ раднице за печење меса на роштиљу „Идеал”, 063/855-65-56,
062/826-65-02. (269948)

ПОТРЕБНЕ раднице са искуством у шивењу на ендлерици и равној машини. Тел.
063/330-335. (270805)

ИЗДАЈЕМ локал на Тесли
код Максија, повољно.
065/205-92-33. (270705)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Идеал”, 063/85565-56, 062/826-65-02.
(269948)

ИЗДАЈЕМ локал у Цара Лазара 3. 064/867-48-43.
(270738)
ИЗДАЈЕМ нов локал 20 квм,
код Зелене пијаце, Кочина
4. 063/217-130. (270578)

RESTORANU „Royal” у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (269985)

ПОТРЕБНА кројачица са искуством за стлано или повремене послове, одлични
услови. Тел. 063/330-335.
(270805)
ПОТРЕБАН пекар за хлеб и
бело пециво. Тел. 065/55594-44. (270809)

ПОСЛАСТИЧАР и продавачица потребни у пекари.
062/404-144. (270730)

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ
Понедељак,
31. децембар, од 8 до 13 сати.
Уторак и среда,
1. и 2. јануар – нерадни дани.
Четвртак и петак,
3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.
Понедељак,
7. јануар – нерадни дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(270426)
КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Никола. (2705949
РУСКИ језик, часови свим
узрастима. 061/149-20-94.
(270380)
ЕЛЕКТРИЧАР ради нове инсталације, поправља старе,
бојлери, ТА пећи и остали
ел. Уређаји. 060/521-93-40.
(270571)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсарски радови, постављање керамике, ламината, столарије. 062/816-66-78.
(270722)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (269804)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало. Најповољније. 065/36113-13 (269137)
ЧАСОВИ физике и математике, за основце. 065/53430-03. (270785)
ОДГОВОРНО бих водила
бригу о старијој полупокретној жени. 062/826-07-99.
(270823)

ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40.
(270812)

„WEIFERT DISTRIBUCIJA PIĆA” потребни возачи Б и Ц
ПОТРЕБНА жена посластикатегорије и физички радни- чар за ресторан „Коко
КАРАЂОРЂЕВА, локал 70
ци. 062/446-285 (270078)
Клик”. 013/377-230,
квм, 65000. „Гоца”, 063/899064/643-41-12. (270814)
ПОТРЕБАН мушко-женски
77-00. (270702)
фризер. Тел. 013/316-505,
ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду064/134-62-62. (270209)
ДОМ „ДОЛИНА СУНЦА”, Јашана 2. 063/725-71-70.
бучки пут 175, потребни
ПИЦЕРИЈИ
„Попај”
потре(270754)
радници: медицински технибан возач. 063/820-87-61.
чари, неговатељи. 062/861(270512)
66-15. (1270783)
ПОТРЕБАН возач Б категоПОТРЕБНЕ раднице у прорије за паковање и дистрибуцију штампе. 069/867-72- даји и помоћни радници у
кухињи за ресторан у Авив
07. (270275)
парку. 013/377-230,
ПОТРЕБНА конобарица за
064/643-41-12. (270814)
пуно радно време. Caffe PiРАДИМО рушења, обарање
casso. 065/504-91-07,
дрвећа, чишћења тавана,
065/504-91-09. (270273)
одношење ствари, итд.
„БАЛКАН БРИСКО” – по060/035-47-40. (270815)
требне жене за одржавање и
ПОТРЕБАН возач Ц и Е качишћење стамбених зграда
тегорије за стални радни оди локала. 060/529-20-30.
нос, унутрашњи транспорт.
(270592)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
062/850-00-82. (270761)
Јовина. 063/853-93-29.
ПОТРЕБАН мушко-женски
СЕНДВИЧАРИ „Буба” по(270794)
фризер. 064/329-49-19.
требна радница за рад на
(270605)
ИЗДАЈЕМ локал 21 квм, прироштиљу. 064/874-08-20.
земље, Карађорђева, зграда. ПОРЕБНЕ раднице или рад(270830)
Тел. 064/886-75-23.
ник за рад у Топ маркетима.
За све информације звати
ИЗДАЈЕМ локал у центру
на 064/138-07-27. (270643)
210 квм, погодан за све намене. 060/312-90-00.
„КОРАНА” доо, потребни
(270833)
водоинсталатери и керамиПРОДАЈЕМ или издајем по- чарим са искуством.
069/350-44-64. (270626)
словну зраду 1650 квм, 10
ари плаца, може замена.
ПОТРЕБАН радник за рад на
060/312-90-00. (270833)
бензинској пуми у Панчеву.
РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице. Тел.
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, код 063/775-29-92. (270620)
064/349-93-43. (270832)
Аутобуске станице. 352-105. ФРИЗЕРСКОМ салону који
послује пет година потребна ПОТРЕБНЕ девојке за разно(270846)
мушко-женска фризерка, са
шење хране на бувљаку, одискуством. Услови рада као
лични услови. Радно време
ПОСАО
да радите у свом салону.
четири сата дневно.
064/255-57-31. (270656)
ПОНУДА
064/128-37-25. )27’8935)
CAFFERU „IMPERIAL” поПОТРЕБАН конобар. РестоПОТРЕБНА комуникативна
требна девојка за рад.
ран „Бакана”. 063/426-103.
особа за кетеринг сервис.
063/372221. (270659)
(СМС)
Пожељно искуство у кухињи.
ПОТРЕБАН радник/ца за
064/128-37-25. (270837)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е карад у трафици/продавници
тегорије са искуством за ме- у центру. 063/314-131.
ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛАЈЕђународни Румунија и МаРА. Потребни вредни и одго(270676)
кедонија. Пријава, сталан
ворни људи. 064/241-45-14.
посао. 063/884-22-71 (СМС) ХАЛО ЛЕСККОВАЦ, потреб- (270854)
не раднице у кухињи и за
ПОТРЕБАН возач Ц и Е кароштиљем, локал у Браће Јотегорије са искуством за ка- вановић. 063/897-55-04.
ПОСАО
ду . Пријава, сталан посао.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
ПОТРАЖЊА
063/884-22-71 (СМС)
раднице у кухињи и за роОРЕМ и култивирам баште.
штиљем. Локал у центру.
ПОТРЕБНА жена за чишће063/834-88-10.
063/855-92-70. (269900)
ње. 060/304-07-64. (СМС)
ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. Тел.
064/646-66-10. (ф)

marketing@pancevac-online.rs

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76 (269845)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (269845)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (270280)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ, АЛУ и дрвену столарију, ролетне, сигурносна
врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04 (270086)

РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме, таване, наш превоз. 064/14437-65. (270588)

ЛИЦЕНЦИРАНИ барс практичар-енергетске масаже,
посебно скидање масних наслага. 060/551-64-50.
ТВ и сателитске антене, мон- (270737)
тажа, дигитализација вашег
КОМПЈУТЕР сервис, поправТВ-а, ИПТВ и антена плус.
ка инсталација, нових про064/866-20-70. (270610)
грама, чишћење, повољно,
брзо. 060/351-03-54.
(270710)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пе- ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и
ћи. 063/155-85-95. (169124) све месне прерађевине,
услужно. 063/179-01-78.
(270829)
КЕРАМИЧАР са дугогодиЧИШЋЕЊЕ и спремање сташњим искуством, квалитетнова, пеглање веша.
но, педантно и повољно.
064/252-51-75, 062/153-37- 061/412-44-50. (270831)
06. (270628)
ЧАСОВИ математике, физиДРВОСЕЧА, исећи ће мотор- ке и немачког. Професорка.
ном тестером свако дрво ко- Тел. 064/054-67-85.
(270834)
је вам смета. 063/369-846
(270617)

УСЛУГЕ

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика и информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (270636)

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)
АНТИБАКТЕРИЈСКО, дезинфекционо дубинско прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050. (270841)

НЕГА старих, болесних, инвалидних лица и могућ преглед физијатра. 063/868-0451. (270648)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, ламинат,
гипс. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (269928)

СВЕ врсте селидби, утовар/истовар робе и ствари,
превоз, монтажа, демонтажа
намештаја. Дејан, 061/62614-50. (270571)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)

ФИЗИКАЛИЈА: рушење, чишћење, копање, утовар-истовар, одвоз шута и ђубрива, разбијање бетона и слични послови. Дејан, 061/62614-50. (270751)
МАСАЖА за опуштање вашег тела. Позовите 064/26994-87, Марија. (270756)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (270662)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
раедови. 065/535-24-56.
(270681)
ЛАЛЕ, превозим мањим кипером, песак, шљунак, сејанац, ризлу и замен за насипање пута, одвозим шут.
064/354-69-94. (270682)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња нових цеви, мађинска одгушења санитарија. 063/812-4862. (270695)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (270709)

ЗИДАЊЕ, бетонирање, поправка старих, нових кровова, разне изолације.
013/664-491, 063/162-53-89.
(269762)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (270386)
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. (270572)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 064/771-2416, 013/301-300. (270608)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобиле. Сушење у комори. 302-820, 064/129-6379. (270790)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
(270643)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(4793)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (270643)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
(270643)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-78-66.
(270643)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији.
Иван, 063/107-78-66.
(270643)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидним хармо-вратима, уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (270712)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (270717)
УСЛУГЕ превоза, шљунка,
песка, ризле, грађевинске и
палетне робе. 064/271-5657, 069/582-08-70. (720723)
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. (270608)

РАЗНО
АКО ВОЛИТЕ плес научићете лако и брзо. Тел.
064/157-48-98. (270747)
ТРАЖИМ жену од 65 до 75
година, ради брака да живимо до краја живота.
061/210-74-81, Јави се ако
си усамљена. (270828)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, 44 квм и 21 квм
за Нову годину и празнике.
063/309-344. (270748)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете, ТА пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (270674)

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

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа

1. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА (за предмет: Ортопедија вилица ).
Услови:
– докторат из области стоматолошких наука,
здравствена специјализација из ортопедидје вилица као и остали услови предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.
Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.
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Петак, 14. децембар 2018.
IST FORWARDING AND RIVER Ȃ MARITIME COMPANY D.O.O. BEOGRAD
BulevarMihailaPupina 10i, lokal 25, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel/fax: (+381 11) 213-03-86
 ǣͳͲͺͳ͵ͺͳǢ«ǣʹͲͻ͵ͺͷͲͳǢ
ā«ǣʹͷ-1650310000552-08; Raiffeisen banka; e-mail: office@istcompany.rs

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za
poziciju

ZAVARIVAČ
Nudimo Vam:
-Redovne zarade
-Zaposlenje na određeno vreme
Broj izvršilaca:
dva
Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za
obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate
na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka
do petka 10 do13 sati.

IST FORWARDING AND RIVER Ȃ MARITIME COMPANY D.O.O. BEOGRAD
BulevarMihailaPupina 10i, lokal 25, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel/fax: (+381 11) 213-03-86
 ǣͳͲͺͳ͵ͺͳǢ«ǣʹͲͻ͵ͺͷͲͳǢ
ā«ǣʹͷ-1650310000552-08; Raiffeisen banka; e-mail: office@istcompany.rs

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidate za
poziciju:

BRODOMONTER – MONTER
Opis zaduženja za poziciju:
– montaža brodske konstrukcije i remont
Uslovi:
– poznavanje brodske konstrukcije
– rad sa brenerom i aparatom za varenje
– poželjno iskustvo u radu
Nudimo Vam:
– Redovne zarade
– Zaposlenje na određeno vreme
Broj izvršilaca:
dva
Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za
obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate
na sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka
do petka 10 do13 sati.

IST FORWARDING AND RIVER Ȃ MARITIME COMPANY D.O.O. BEOGRAD
BulevarMihailaPupina 10i, lokal 25, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel/fax: (+381 11) 213-03-86
 ǣͳͲͺͳ͵ͺͳǢ«ǣʹͲͻ͵ͺͷͲͳǢ
ā«ǣʹͷ-1650310000552-08; Raiffeisen banka; e-mail: office@istcompany.rs

Zbog povećanja obima posla tražimo kandidata za
poziciju

ELEKTRIČAR
Opis zaduženja za poziciju:
– učestvovanje u održavanju i remontu elektro uređaja u pogonu i na brodu
Broj izvršilaca:
dva
Nudimo Vam:
– Redovne zarade
– Zaposlenje na određeno vreme
Ukoliko posedujete potrebna znanja i iskustvo za obavljanje posla iz opisa, molimo da nas kontaktirate na
sledeći broj telefona: 011/213-03-86 od ponedeljka do
petka 10 do13 sati.

ОГЛАСИ

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „VIP MOBILE” d.o.o. BEOGRAD
Улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Bеоград,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaтрадиобазне станице за мобилну телефонију „BA1099_02
ПА Панчево/Миса Виногради” Улица Херцеговачка 3, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 708
у периоду од 23. новембра до 03. децембра 2018.
године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају
студије о процени утицаја на животну
средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 07. 12. 2018. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Изградња термоелектране топлане Панчево, на кп.
бр. 3523/11 К.О. Војловица.
Носилац пројекта је „ТЕ-ТО” Панчево’’ д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199 из Панчева.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат може се добити на увид радним данима од 10
до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD Улица Милутина Миланковића бр. 1ж,
Bеоград, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за
Појекaт радио-базне станице за мобилну телефонију „BA1140_01 ПА Панчево/Стрелиште” Улица
Вељка Влаховића 18, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 14. до 24. децембра 2018.
године радним даном од 10 до 14 сати..
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом

9. децембра 2018. напустио нас је наш вољени

расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

РУДОЛФ ВИГ

Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци” , Улица

рођ. 15. маја 1935.

Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50 м²
на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 500,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 7 у ламели 3, укупне површине 6,32 м², на
„Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној
цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

С великом тугом, болом и захвалношћу за бескрајну љубав коју
нам је пружао, од њега се опраштамо.
Супруга РАДМИЛА, ћерка ИРЕНА, унук ПРЕДРАГ с породицом,
унука АЛЕКСАНДРА, родбина и пријатељи
(100/

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и
„Зелене пијаце” у Панчеву.

Последњи поздрав
драгом пријатељу

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује
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ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 8545/5 К.О.Панчево и дела 8545/1 К.О.Панчево, за потребе изградње два објекта за смештај и
узгој живине и једног објекта за складиштење
сточне хране, израђен од стране Архитектонског
атељеа „Студио 3“ Панчево, Владимира Жестића
бр.43б, за инвеститора ДОО „Коко Фарма” Панчево, Новосељански пут бб.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске Управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у
времену од 10 до13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 14. 12. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

Поштованом пријатељу

РУДИЈУ ВИГУ

РУДОЛФУ
ВИГУ

последњи поздрав од породцие АЛАВАНИЋ: ПАУЛИНА, МИХАЈЛО и ЂЕРА и породице МАТОВИЋ: ИВАНА,
ЛУКА и МАРКО
(47/2706579

од породице
РАШОВИЋ
(101/270821)

Поштованом зету

ГРГО ПАПАЦ
Последњи поздрав драгом стрицу од синовца.

МИЛОРАДУ
ПОПОВИЋУ
МИЋИ

ИВАН ПАПАЦ с породицом
(105/4794)

Увек ћемо те се радо сећати.
Почивај у миру.
РАДАН и РАДА
са породицом
(58/270700)

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

ГРГО ПАПАЦ
Драгом тати последњи поздрав.
Твој зимски лептир ОЉА
(104/4794)
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Петак, 14. децембар 2018.

10. децембра стало је срце наше вољене
мајке, баке, прабаке

ВЈЕКОСЛАВЕ СЛАВИЦЕ
РОДИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

5. децембра напустио нас је наш драги супруг, оптац и дека

8. децембра 2018 преминуо је наш вољени

САВА ОПАЧИЋ

МИДОРАГ ЈАНКОВИЋ МИКИ

из Омољице
1932–2018.

1951–2018.
Ожалошћени: супруга, ћерка, син, зет, снаја и унучад

1937–2018.

(16/270579)

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Супруг СИМО, син МИЛОРАД
и ћерка МАРИЈА с породицама

После дуге исцрпљујуће болести, напустио нас је наш пријатељ, друг и кум

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга ИВАНКА,
син ПЕРА, снаја СЛАВИЦА и унуке
ЈЕЛЕНА и ИВАНА

(49/270663)

(78/250761)

Тужна срца обавештавамо породицу и пријатеље да
је наша драга

МИОДРАГ ЈАНКОВИЋ МИКИ
1944–2018.
изненада преминула 5. децембра 2018. Сахрана је
обављена 7. децембра 2018, на Новом гробљу.
Ожалошћени: синови ЂОРЂЕ и ИВАН, снаја ЛИДИЈА, унуци УРОШ, МАТЕЈА и ЈАНА и остала родбина
и пријатељи
(2/270542)

Последњи поздрав
драгој прији

Последњи поздрав
драгој

ЉУБИША МАКСИМОВИЋ

15. IX 1951 – 5. XII 2018.

ЈЕЛИСАВЕТА АНЂЕЛЕВСКИ

1950–2018.

За собом је оставио још једно празно место у нашем друговању, срцима и мислима и придружио се нашим пријатељима
који су прерано отишли: Срђану Јовановићу, Мирославу Јанчецу, Милану Радетићу Бати, Николи Тепићу.

Време пролази, а туга у срцу заувек остаје.
Супруга МИРЈАНА, син ИГОР, ћерка ИВАНА,
унуци ФИЛИП и ИВАН, унука СТАША,
снаја КАЋА и зет КИЋА

С неизмерном тугом уз последњи поздрав опраштају се сви
другови са својим породицама: Миливој Белић, Никола Ђерфи, Жељка Радетић, Радивоје Јаковљевић, Васа Јованов, Валентин Југо, Јован Команов, Мирко Ковачевић, Илија Крунић, Коста Лучић, Светозар Новаков, Габор Фодор, Синиша
Ћосић и Александар Штркаљ

(88/270493)

(12/270567)

Поштованом прики

Последњи поздрав нашем драгом куму

ЉУБИША МАКСИМОВИЋ
1950–2018.

САВЕТИ

ВЕРА и ЗЛАТКО

САВЕТИ
Породица БЛАЖИЋ

(3/270542)

Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све тренутке проведене заједно.

МИОДРАГУ ЈАНКОВИЋУ

Од породице НИНКОВИЋ

Брат ЉУБИНКО, сестре ВЕРА, МИЛЕВА и ЧОКА
с породицама

(29/270616)

(70/270731)

(89/270793)

(4/270547)

Прерано нас је напустио наш драги брат и девер

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈЕЛИСАВЕТИ АНЂЕЛЕВСКИ

Наш уважени и драги
пријатељ, колега и господин

Станари зграде у Проте Матеја Ненадовића 5
(17/270580)

(98/270810)

Преселио се у незаборав
мој другар и кум

Последњи поздрав

МИЛУТИН
БИКАР
заувек нас је напустио.
Вечно у нашим срцима
и сећању.
ЈАСМИНА и ГОРАН
(66/270721)

Последњи поздрав дугогодишњем другару

МИЛИНКИ МИЛОВАНОВИЋ
од БЕБЕ и МИРЋЕ
(103/270852)

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

Последњи поздрав
драгом пријатељу и
великом човеку

Великом човеку

МИОДРАГ ЈАНКОВИЋ МИКИ
Последњи поздрав за вечно сећање.
ЗДЕНКА, МИРОСЛАВ и ДРАГАНА СКВАРЧ

Последњи поздрав

МИОДРАГУ

последњи поздрав од прије СВЕТЛАНЕ и пријатеља ГРАДИМИРА с породицом

МИОДРАГ
ЈАНКОВИЋ
МИКИ
„од колевке до гроба”, толико је трајало наше дружење. Хвала на свему.
ГАБИ, СНЕЖА,
АНА и КАЋА
(65/270720)

ЉУБИШИ
МАКСИМОВИЋУ
од породице
МИРКОВ

ЗОРАНУ
РОТАРУ
вечна слава и хвала.
С поштовањем и тугом
породица ДИНИЋ

(30/270622)

(1/270541)

1. децембра нас је, у 72. години, напустио наш драги

МИОДРАГУ
ЈАНКОВИЋУ
Остају лепе успомене
на наше незаборавно
дружење.

ЖИВАНУ

ЗОРАН РОТАР

Од ЈОВЕ и МИЛАНКЕ

од МИРКА и РАДЕ

Ожалошћени: сестра БИЉАНА, зет ЗАРЕ и синови
ЕМИЛИЈАН и ДОРИЈАН

(53/1270685)

(86/270784)

(54/1270686)

Петак, 14. децембар 2018.

После дуге и тешке болести, 5. децембра
2018. године, преминула је наша вољена
супруга и мајка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

6. децембра 2018. године престaло је да куца племенито и велико
срце мог супруга

ЖИВАНА ВОДЕНИЧАРА
МИЛИНКА МИЛОВАНОВИЋ

5. децембра нас је заувек напустила наша мајка, свекрва и бака

1943–2018.

1953–2018.

Заувек тужна твоја супруга АНЂЕЛИЈА
(74/270757)

Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ДРАГОЉУБ,
син ДУШАН и ћерка ЈОВАНА

6. децембра 2018. заувек нас је напустио наш драги

ДУШАНКА БУГАРИНОВИЋ
1935–2018.

(34/270636)

Сахрана је обављена 10. децембра, на Новом гробљу у
Панчеву.
Хвала ти на свој љубави и пожртвовању. Остаћеш у нашим срцима и сећању.
С љубављу и поштовањем твоји синови МИРОСЛАВ и
ИВАН, снаје ГОРДАНА и ТАЊА и унуке ДУЊА, МАЈА и
АНА

Последњи поздрав

(14/2705689

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР

Последњи поздрав

Воле те заувек твој син СРЂАН и унуци НЕВЕНА и ИГОР
(75/270758)

ЖИВАНУ ВОДЕНИЧАРУ

Умро је мој тата

ДУШАНКИ БУГАРИНОВИЋ

1943–2018.

ДОКСИ, ДРАГОЉУБ и МИХАИЛО
(13/270568)

од сестре КАТИЦЕ, зета СТОЈАДИНА,
сестрића ВЛАДИМИРА и сестричине
ВИОЛЕТЕ с породицама

Последњи поздрав нашој драгој

(22/270590)

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
С тугом у срцу сећаћемо се нашег драгог комшије Живка

Волим те и волећу те заувек.
Почивај у миру.
Твоја ћерка САЊА, унук ДУШАН и зет МИША

ДУШАНКИ БУГАРИНОВИЋ
Њени: ГРАНА, МИРОСЛАВ, ПАВЛЕ, НЕМАЊА и
ВУКАШИН БУГАРИНОВИЋ

(46/270656)

(76/270759)

7. децембра 2018. умрла је у 100. години наша мама, бака и прабака

7. децембра 2018. преминуо је

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
Породица ПЕРКОВИЋ
(43/270651)

Последњи поздрав драгом течи и зету

МИЛОРАД ПОПОВИЋ МИЋА
1947–2018.

АНГЕЛИНА ШОЛИЋ

ВЛАДИМИР, ДЕЈАН, СМИЉАНА и ЗОРАН

1919–2018.
Сахрана је обављена 11. децембра 2018. године на Старом православном
гробљу.
Отишла је тихо од старости и болести.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Ожалошћени твоји најмилији

(72/270741)

(19/270582)

ЖИВАНУ ВОДЕНИЧАРУ
Са поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Последњи поздрав драгој тетки

Последњи поздрав нашој најбољој мајкици

Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, син ЖЕЉКО, унуци
АЛЕКСАНДАР, ЈОВАНА и ИВАНА
(92/270801)

Последњи поздрав драгом

МИЛОРАД
ПОПОВИЋ
МИЋА

МИЋИ
од шурњаје МИРЕ
с породицом
(93/270802)

1947–2018.

АНГЕЛИНА
ШОЛИЋ
Заувек ћете остати у
нашим срцима.
Ваше комшије: АНЂА,
ГОЈКО, ДРАГАНА
и АЛЕКСАНДАР
(48/270658)

АНГЕЛИНИ ГИНИ ШОЛИЋ
Хвала Вам што сте били део нашег живота.
Почивајте у миру.

Тата,. Отишао си без
поздрава, изненада,
без речи. Био си наш
сан, душа, око и снага.

АНГЕЛИНА ШОЛИЋ

Последњи поздрав
комшији

1919–2018.

Ваше ожалошћене сестричине СЕЈА и
СЛОБОДАНКА са децом и снаја МАРА са децом

Унуке САЊА и СНЕЖАНА и зет ЛАЗАР

Ћерка ЈОЈА, зет
ЂОЛЕ и унуци
МИЛОШ и НИКОЛА

(63/270711)

(57/270699)

(91/270803)

Вечно жива у нашим срцима.

МИЋИ
од комшинице ВИДЕ
с породицом
(947270803)
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Петак, 14. децембар 2018.

С тугом и болом обавештавамо да је 9. децембра 2018. године преминула

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 19. децембра 2018. године навршава се четрдесет дана откако
није са нама наша

У недељу, 2. децембра 2018. престало је да куца срце највећег голубара са ових простора

МИЛА МАРКОВИЋ

БОЖИДАР МАРКОВ
БОЖА РОГАН

МАРИЈА ЈЕНЕИ

Драга Мила, била си посебна и непоновљива, наш узор, понос и ослонац.
Чуваћемо успомену на твоју честитост, поштење и љубав коју си нам пружала. Много нам недостајеш.

наша вољена мајка и бака.
Ожалошћени: ћерка ВЕРА са супругом и
унука ИВАНА са супругом

Помен ће се одржати 18. децембра 2018. године, у 13 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву, код капеле.
Са неизмерним болом и тугом твоји: супруг ЛАЗАР,
ћерке САЊА и МАЈА, унуци МИЛИЦА и МИЛАН

(42/270650)

(71/270738)

СЕЋАЊЕ

19. децембра 2018, у
11.30, даваћемо четрдесетодневни помен
мом оцу

МОМЧИЛО ГЛАВИНИЋ МОМЕ

СПОМЕНКА МИЛЕНКОВИЋ
1952–2013.

1943–2018.
преминуо 6. децембра 2018.
Последњи поздрав ћалету од његових најмилијих: МИЛЕНА, ДРАГАНА, ТАЊА, ВЛАДА, ДУЊА,
ФИЛИП и БОЈАН

Године пролазе, а сећање и успомене остају.
Твоји најмилији
(84/270781)

1934–2018.
Кажу да Бог узима
најбоље, а ти си међу
њима...
Недостајеш пуно...

(21/270584)

Последњи поздрав
драгом зету и течи

ЂУРО
САМАРЏИЋ

ПОМЕН

Ћерка СНЕЖАНА
и зет ДРАГАН

У 7.13 напустио је овоземаљска задовољства и
све нас који смо га волели и поштовали.
У 13.30 напустио је своју кућу. Испратили смо
га ми, његови најближи, и они које је највише
волео.
Његови голубови винуше се у небо и поведоше
Божу Рогана пут звезда. Учинише га бесмртним и легендом.
У уторак, 4. децембра се опростисмо од његовог тела, али његову скромност, правичност и
строгоћу нећемо заборавити.
Поново га испратише и његово голубови, којима је поклонио цео свој живот.
У суботу, 8. децембра давасмо мом тасту и голубарском идолу недељни помен, а истог дана
на Савезној голубарској свечаности око две
стотине људи из Србије, Словеније, Хрватске,
БиХ, ЦГ, Македоније, Бугарске и Мађарске
минутом ћутања одало је почаст нашем Божи
Рогану и доделише му признање, тј. Захвалницу за рад и резултате у голубарству, а ја као и
обично, касним за њим.
СТЕВАН COIN
(85/270782)

У суботу, 15. децембра, у 11 сати, на гробљу у Банатском Брестовцу дајемо годишњи помен нашем вољеном Зорану

(87/270781)

Прошле су две године откако није с нама
наша драга

ЈАГОДА
ГЛАВОНИЋ

СТЕВАН ПУТНИК

2014–2018.

11. XII 2015 – 11. XII 2018.

Почивај у миру.
Породице
ТУЦАКОВИЋ
и МУНИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

Тешко је живети са тугом у души, видети те свуда а нигде да те нађем.
Мајка НАДА

(39/270644)

(90/270796)

(73/2707459

МОМЧИЛУ
ГЛАВИНИЋУ

Четрдесетодневни помен нашем драгом зету

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН САМАРЏИЋ
25. XI 1961 – 17. XII 2017.

АНЂЕЛИЈА
СТАМЕНОВИЋ
2016–2018.

ЈАНКО
ЂУРИЋ

ДРАГАНУ
СТОКИЋУ

2009–2018.

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Твоји: тетка РУЖА,
теча БОКИ, тетка ЂУЂА
и теча СТАНИМИР

Његова доброта и племенитост заувек су у
нашим срцима.
Ћерка АНЂА
с породицом

(102/270848)

(41/270645)

АНЂЕЛИЈА
СТАМЕНОВИЋ
2016–2018.
Прошле су две године
откако ниси са нама.
Сећање на тебе, твоју
љубав и доброту остају у
нама.
Породице АЛОБИЋ
и РАДЕНКОВИЋ
(96/270808)

Недостајеш нам много, али љубав и понос
што смо те имали заувек су у нашим срцима.

АНЂЕЛИЈА
СТАМЕНОВИЋ

За шта? Ради других, ради будућности и будућности других.
Посвећен свом генију и таленту и свом селу, настојао си да помогнеш другима, тежио си правичности и правди, ниси схваћен.
Вечни бол и сећање на тебе у срцима твојих најближих: маме РАТОМИРКЕ, брата ГОРАНА и снаје СНЕЖЕ
(80/270767)

Прошла је тужна година без наше вољене мајке и баке

Твој ЦАНЕ с децом
(95/270808)

2016–2018.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.

СЕЋАЊЕ

РУМЕНА КОЦЕВИЋ
Много нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.
Твоји најмилији

Породица ГРУЈИЧИЋ
(97/270808)

(82/270776)

КОЛАРСКИ

СТАНИМИР
АТАНАЦКОВИЋ
2015–2018.

МОМЧИЛО ГЛАВИНИЋ

др ВЕСНА КАЧАР КУКРИЋ

1943–2018.
Сестра МИЛИЦА и брат ЂУРА

Преминула је моја школска другарица. Вечна јој
слава и хвала за све.
ДЕЈАН МИШИЋ

Године не могу избрисати успомена на тебе.
Твоји: супруга БУБА,
син ЛАЗА са породицом
и ћерка ОЉА с породицом

(99/270811)

(31/270624)

(81/270771)

Жао нам је.

ДУШАН

ДУШИЦА

2013–2018.

2011–2018.

Понекад у сновима, увек у мислима, срцу и причама
Ћерка ВАНИНА
(79/270765)

Петак, 14. децембар 2018.

19. децембра 2018. навршава се тужна година откада није са нама наш вољени супруг, отац и деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ
18. децембра 2018.
навршава се година
од смрти наше мајке,
свекрве и баке

ГОРАН ТРАЈКОВСКИ
23. VI 1971 – 8. XI 2018.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Отац РИСТА и мајка РАТКА
(8/270564)

Четрдесетодневни помен

Навршавају се две године без нашег драгог,
вољеног и поштованог супруга и оца

ЂУРЂЕВКЕ
РАШАЈСКИ

КОСТА ДАБИЋ
11. V 1960 – 19. XII 2017.

18. X 1940 – 18. XII 2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ЈУЛИШКА, син ДАРКО, ћерка
ЗОРАНА, снаја МИНА, зет МИОДРАГ
и унуци

Сећање на тебе чувају твоји најмилији:
ИВИЦА, РАДИЦА и
ДРАГАН

(23/270591)

(27/270607)

ГОРАН ТРАЈКОВСКИ
23. VI 1971 – 8. XI 2018.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра СОЊА, зет ПРЕДРАГ, БРАНИСЛАВ и МИЛИЦА
(9/270564)

НЕНАДА НЕСТОРОВИЋА

У петак, 14. децембра 2018. године навршавају
се две године од смрти мог драгог супруга

13. XII 2016 – 13. XII 2018.
Драги Неле,у срцу туга, на гробу тишина а у
кући огромна празнина.
Недостајеш Неле пуно.

БИЉАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2018.

МИОДРАГА РАДОЈЕВИЋА
1928–2016.

Супруга КОВИЉКА

Десет година чувамо успомене. Са тобом би све
било много лепше и лакше.
Волимо те.
Твоји најмилији

(50/270665)

(56/270697)

15. децембра 2018. даје
се шестомесечни помен
нашем драгом и вољеном

Сећање на нашег драгог

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ
Нека те анђели чувају.

Тугују за тобом твоји: супруга МИЛИЈАНА,
син ВЛАДА и ћерка ВЕСНА с породицама
(25/270596)

Помен вољеном оцу

Сестра СНЕЖАНА
с породицом
(51/270670)

Нека те анђели чувају

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2018.

четрдесетодневни помен од тетке БОРИКЕ
и тече ЈОЖИКЕ

Недостајеш ми тата, недостаје ми твој загрљај, твој
осмех, твој поглед, све твоје.
Успомене те увек врате у моје мисли и чувају у мом
животу.
Свака суз ме подсети да још увек живиш, и у мом срцу никада не умиреш...
Твоја ћерка ВЕСНА с породицом

(45/270654)

(24/270595)

Нека те анђели чувају

Навршава се четрнаеста година откако није са
нама наша

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

ГОРАНУ

ВУЈАДИН
СМИЛЕСКИ
1936–2018.
Твоји: супруга ЛИМБИЈА, син СТАНКО и снаја
СУНА са породицом и
ћерка ВЕРА с породицом

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ

СРЂАН ФИЛИПОВ
Туга и бол за тобом остају заувек.
Био си особа које се сви радо сећају.
Никада те нећемо заборавити.

23. VI 1971 – 8. XI 2018.

Твоји најмилији
(59/270703)

(67/270726)

У суботу, 15. децембра, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен

Тетка ЈЕЛИЦА
(11/270564)

СЕЋАЊЕ
16. децембра 2018 године навршава се једанаест година од
смрти вољеног тате

23. VI 1971 – 8. XI 2018.

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ
СРБИСЛАВУ ШАБИЋУ БУЦИ
Пуно нам недостајеш.
Воле те супруга ДУШИЦА, син ДЕЈАН,
снаја МАЈА и унук ТЕО
(60/270706)

ШЉИВОВАЧКИ

ЈОСИФА
БАЧВАНСКОГ

Дани пролази а ни један без сећања на тебе. Не дамо да те заборав отме.
Тетка МИРА
с породицом

Четрдесетодневни помен
драгом брату

2005–2018.

Наша срца су прожета вечном љубављу према вама.
МАРА, ДУШИЦА и БЕБА
(44/270653)

Десет година није са нама

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

ГОРАН
ТРАЈКОВСКИ

од САШЕ с породицом
(35/270637)

(37/270639)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ГОРДАНА

(26/270598)

(10/270564)

Бол и туга се не мере
речима ни временом,
већ празнином која
је остала.
Тетка ЉУБИЦА
с породицом

(77/270760)

2002–2018.

Твоји најмилији

(36/270631)

С љубављу причамо о
теби, с тугом те чувамо у срцу.
Твоји: МИЛАНА,
ИВАНА и МЛАДЕН

МИРЈАНА

Сестра РУЖИЦА
с породицом

Често те помињемо и много нам недостајеш.
Окупићемо се 19. децембра 2018. године, у 11 сати, на Православном гробљу у Панчеву.

ГОРАНУ

МИРЈАНА
ЦВЕТАНОВИЋ
2014–2018.

НИКОЛА
ПОПАДИЋ

14. децембра навршавају се четири године откако није са нама наша
драга мама и бака.
Син ПЕТАР
с породицом

Остају нам заувек лепа сећања и успомене на тебе.
Воле те: твоја супруга
АНА и син ТОМО
с породицом

(15/

(1(/270581)

18. XII 2008 – 18. XII 2018.
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Петак, 14. децембар 2018.

СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 15. децембра 2018.
године, у 11 сати, одржати четрдесетодневни помен нашој вољеној

ВУЈКО

ЈОВАН

АНЂЕЛКА

18. XII 1998 – 18. XII 2018.

18. V 2003 – 18. V 2018.

Прошло је двадесет и петнаест година откако нису са нама, али увек у срцима и
мислима, наши најдражи родитељи.

ГОРАН ГРАБУНЏИЈА

МИЛИЈАНИ РИСТОВСКИ

21. IV 1991 – 19. XII 2017.

1968–2018.

Водили су нас кроз живот са пуно смисла,
енергичности, достојанства и радости.
Вечно захвални на бризи и љубави, њихова деца: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО, РУЖА,
СЛАВКО, ОЛГА и ЗОРКА с породицама

Нашем сину за годишњи помен

Заувек неутешне породице РИСТОВСКИ, ОКУКА и МАТЕК
(62/270711)

(28/270611)

Прошло је дванаест тужних година без мог јединог
брата

Сећање на наше драге

Увек си говорио: „а чега се бојите – не
бојте се ничега!” И сад се више ничега и
не бојимо, јер си ти – лутак наш лепи, добро припремио стазу којом ћемо ми једног
дана кренути за тобом и опет се срести
– и бити заједно.
А до тада сваки секунд у мислима си нашим, недостајеш неиздрживо, и волимо
те бескрајно – и шире и даље од свемира.

БОГДАНОВ

Твоји тата и мама, твоја секица,
твоја ДИЈАНА, бака, деда и бака,
кумови, пријатељи и остала
многобројна родбина.

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА
ветеринара из Долова
ДЕЈАН с породицом

(55/270688)

(20/270586)

Прошло је тридесет година откада нису са нама
наша драги

ЛАЗАР

ИВАН

ЈОВАНКА

1992–2018.

1998–2018.

2000–2018.

ЈОВАНОВИЋ

Само Ти

С љубављу и поштовањем ваши најмилији
(52/270678)

21. децембра 2018. навршава се година од смрти
наше

ЕМИЛИЈА

и

ЈАСМИНА
Анђеле, била си најслађи, најљубљенији поклон,
рођена уочи Св. Николе. Обожавана наставница
у Вуковој Лозници, на Хвару, а у Панчеву – не!
Због којих, зашто?? Чувају ли те нежни тата
Александар, мама Паулина, бата Стеван? Да ли
ти је хладно?
ЉИЉАНА

ЂОРЂЕ

Увек ћемо их се сећати и волети по доброти и
племенитости.
Хвала им на свему.
МИЛАДИН и ЈАДРАНКА и ТАЊА са децом
(61/270708)

17. децембра 2018.
године навршава се
шест година од смрти
драгог

14. децембра 2018. године навршиће се четири
године

21. децембра навршава
се тужна година откада
није са нама наш драги
отац и деда

МАРИЈЕ
ЖИВКОВИЋ
1939–2017.

ДУШАН ГРБИН
Заувек си у нашим срцима и мислима.

Жале за њом ћерка ВЕРА и брат АДАМ с породицом

Твоје: супруга СВЕТЛАНА и ћерке МАРИЈА, ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА с породицама

(32/270627)

(38/270642)

Четири године без наше драге мајке, баке и свекрве

МИХАЈЛО
Иван
КОСОВАЦ

АЛЕКСАНДРА
ДРАГИЋЕВИЋА
Прошле су године туге и бола за тобом.
Много ми недостајеш,
али ти си увек ту у
мом срцу и мислима.
Супруга
СЛОБОДАНКА
(69/270731)

15. децембра даваћемо
му годишњи помен, у
11.30, на Новом гробљу
у Панчеву.
Успомену на њега чувају:
кћерка ИВАНА, унуци
ИВАН и ЈОВАН, сестра
ЗОРАНА, сестричина БИЉАНА, зет ВЛАДИМИР и
прија КАТИЦА

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 19.
децембра 2018, у 11 сати,
на Новом православном
гробљу, дати четрдесетодневни помен мајци

19. децембра 2018. године навршава се десет
година од смрти нашег драгог

РАДОВАНА РАДА МИЋИЋА
19. XII 2008 – 19. XII 2018.
Успомену на њега чувају његови најмилији

НАТЕ Зарић СТОЈКОВ

(68/270728)

Драга наша Надице, још увек не верујемо у
стварност. Стално си нам у мислима, са нама,
увек мила, драга и вољена.
Увек у срцима: сина СТЕВЕ, снаје ЉИЉЕ и унука
НИНЕ и САНДРЕ
(40/270645)

(33/270630)

Навршава се осам година од смрти нашег драгог

ЧИКА

(7/270562)

15. децембра 2018, у 12 сати, на Евангелистичком гробљу, у Панчеву даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЗАГОРКИ
ЖУРЖУЉ
1939–2018.
Ожалошћени: синови
КОСТА и СЛАВКО, унуци БОЈАНА, НЕМАЊА и
ФИЛИП и снаје ГОРДАНА и СОФИЈА
(83/

НЕДЕЉКУ ХИНИЋУ
1937–2018.

ВИКТОР

МИЛОСАВА

2017–2018.

2000–2018.

Заувек ћете бити у срцу и нашим мислима.
Ваша породица: ЖИВКА, МАРИЈАНА, ДРАГО и праунука ТАМАРА
(5/270548)

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ
Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и
СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА
(6/270561)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга АРАНКА, синови
АЛЕКСАНДАР и ДУШАН и унук СТРАХИЊА
(64/270215)
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И ПАНЧЕВО, ПОПУТ МНОГИХ МЕТРОПОЛА, ИМА УЛИЧНЕ СВИРАЧЕ (1)

„КЛАРОМ” КРЕПИ ДУШЕ СУГРАЂАНА
Оно што карактерише многе
велике градове, попута Париза, Лондона, Прага... и нарочито Берлина, свакако је атмосфера која се може осетити
на улицама.
Један од најаутентичнијих
чинилаца тих позитивних вибрација сасвим сигурно је музика која етар боји у веселе нијансе, а допире из инструмената распоређених по фреквентним пешачким локацијама.
У последње време и у Панчеву се могу видети и чути такви ствараоци и само би невиђени намћор порекао да они
нама и нашем граду доносе
то ли ко на су шно окре пље ње
душе...
Један од двојице препознатљивих панчевачких уличних свирача је двадесетчетворогодишњи Ђорђе Ђумић.
Пан чев це он сва ко днев но
увесељава најчешће на углу Карађорђеве улице и Улице Радомира Путника (некадашње
ЈНА) или прецизније речено –
код чувене продавнице грицкалица „Златно зрно”.
Љубав према инструменту
Овај млади и, слободно се може рећи, виртуозни свирач кларинета, има више него интересантну животну причу, која подразумева велику борбу за егзистенцију, али и још већу љубав
према музици и, нарочито, према омиљеном инструменту; дотле, да му чак и тепа –„кларо”.
– То је приметио и мој величанствени професор из Музичке школе „Јован Бандур” Никола Грујевски, који је једанпут чак истакао да сам једини
његов ученик који одистински
воли тај инструмент. Чак и када ме супруга пита да ли више
волим њу или кларинет, одговор је, бар за мене, а на њено

негодовање, увек јасан... Све у
свему, музика је мој живот већ
четрнаест година и поред „кларе” свирам и трубу, саксофон,
гитару... Отада сам читаву деценију био члан оркестра „Станка Пауновића”, као и у неким
другим друштвима. Већ четири године наступам у бенду
„Добра стара времена”, а отприлике толико и на улици.
Претходно сам, као школовани кувар, радио и тај посао,
али сам убрзо схватио да ми
не прија „однос” са шерпама и
шаргарепама, већ искључиво с
људима. Једноставно, моја мисија је да сваког јутра, кад станем на угао, донесем осмех на
што више лица . И то нема цену... – почиње Ђорђе.
Уличном свирком је овај талентовани младић почео да се

бави јула 2014, у Београду, код
пијаце Каленић, и то је за њега
била година успеха, јер су се
људи, како каже, одушевљено
окупљали чим би ставио нот-

ни пулт и кренуо да свира етиде.
– Мислим да сам за њих био
права егзотика, па се догађало
да стоје и по пола сата слушајући ме нетремице. На то је
утицао и од почетка разноврсни репертоар, који је у себи
имао свега – од класичних нумера до народних песама с југа. Било је и много наручивања, а памтим једног који је често хтео да чује Томину „Сању”. А онда ми се, идуће године, догодио ексцес с припадником МУП-а, који ми је пришао и нељубазно ме питао зашто просим. Привео ме је и
кренуло је суђење, а с њим и
изнурујућа медијска кампања.
Одбачене су ми обе контратужбе, па сам добио забрану музицирања на улицама престонице до 2019. године. Мислим
да нисам субјективан када кажем да је то неправда, јер верујем да дозволу нисам добио
само зато што сам Панчевац, а
притом у Београду и даље свирају многи који је немају, па
нису тако прошли – јада се овај
талентовани музичар.
Од Ђенове до „Зрна”
Исте године почео је да наступа на панчевачким улицама,
али претходно је разговарао с
водећим људима из градске
власти, који су се сложили да
наше место буде отворено за
уметнике попут њега.
– Кренуо сам код „Диса”,
одакле су ме у почетку терали,
али су ме касније зготивили.
Схватили су да та симбиоза доноси обострану корист, јер људи мојом свирком махом испуне време док чекају такси.
Касније сам одлазио и на локације као што су оне поред
СДК или код Савремене галерије, али већину времена проводим код „Златног зрна”. Јед-

Ђорђе и кларинет на радном месту
ноставно, пратим циркулацију
људи, а туда их пролази највише. Углавном само свирам, користећи комбинацију ритаммашина, даире и кларинет. Буде ту свега – од руских „Каљинке” или „Очи чарне”, па
шпан ских, по пут „Ко ра сон
еспинадо”, много енглеских,
па и мени најближих – италијанских, као што су „O sole
mio”, „Tornero”, „Con te partiro”, која ми је омиљена – наводи овај Панчевац.
То не треба да чуди, јер је,
како каже, рођен у Ђенови, а
његови биолошки родитељи су
музичари. Отац му је чак био
оперски певач у миланској Скали и завршио академију за кларинет, што је доказ да крв није
вода.
– Право име ми је Ђулио.
Овамо сам дошао са четири године, када су ме усвојили мајка Оливера и отац Небојша, а
за то колико су учинили за мене, немам речи да опишем.

Али пре четири године одвојио сам се и у изнајмљеном
стану живим с Маријом, такође уметницом, која ради портрете, да бисмо пре годину дана и три месеца добили ћерку
Лану. Због тога, како бих отхранио породицу, морам од јутра до сутра да будем на улици. Направим тек паузу за ручак, када свратим до куће и
мало се окрепим и угрејем. Морам да признам да су људи који ме прате веома дарежљиви,
премда их нема превише да
бих могао само од њих да преживим. То су углавном старији, док млади готово уопште
нису заинтересовани, изузев
када одсвирам понеку прихватљиву естрадну новотарију. Тек
понеко ми, попут једног момка, затражи нешто као „Ел кондор паса”. Симпатичан ми је и
брачни пар који стално хоће
овдашње песме, па кад пролазе, увек засвирам „Фијакер стари”. Има ту и интересантних,

па чак и комичних ситуација,
као пре неко вече када је човек пролазио с псом који је одједном почео да завија, јер му
је очигледно одговарала та фреквенција. Сви су снимали, смејали се и једном речју уживали. Што се зараде тиче, у најбољем случају сваки десети нешто остави, што је у просеку
седамдесетак људи дневно, или
око 15 евра. Углавном су то
ситнији апоени, а само ми је
једанпут човек широког осмеха, који је тек изашао из кладионице, спустио две хиљаде.
То је било само тада и никад
више, што значи да ћу морати
на улицу од јутра до сутра, било да је киша или сунце – завршава Ђорђе или Ђулио.
Све у свему, он је у најпозитивнијем смислу права маскота овог града, а о још једном,
ништа мање занимљивом уличном свирачу биће речи у наредном броју.
Ј. Филиповић

ОДРЖАН КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Очаравајуће балетске могућности

Не купуј – удоми!

По већ увреженом обичају Балетска школа „Димитрије Парлић” обележава своју годишњицу концертом на којем ученици приказују оно што су најбоље увежбали у претходном
периоду.
Тако је било и у уторак, 10.
децембра, у дворани Културног центра, када су се представиле све групе те образовне

установе – од оних најмлађих
(и најслађих) припремних па
до већ прекаљених и, може се
рећи, звезда у настајању, из четврте године средње школе.
Приказан је заиста раскошан репертоар, и за најпробирљивије укусе, који је подразумевао све битно – од класичног и модерног балета па
до фолклора.

Било је заиста много тога: од
„Хавајки” и Хачатурјановог „Чиполина”, преко игара из централне Србије, Мачве и Румуније, до Адамових „Жизеле” и
„Корсара”. Нису изостале ни
„Мазурка”, „Копелија” и друге
варијације, ни неизбежни „Крцко Орашчић”, „Успавана лепотица” и „Лабудово језеро” маестралног Чајковског.

Као и увек пуна дворана није била ни најмање равнодушна на огром ну по зи тив ну
енергију младих извођача, већ
их је, очарана наступима, непрекидно награђивала громким аплаузима.
Њих је, нажалост, готово немогуће побројати, а делић атмосфере приказан је на фотографијама.
Ј. Ф

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.

Цока
Мешанка стара око годину дана тражи нови дом; мањег је
раста, стерилисана, вакцинисана и очишћена од паразита.
Цока одлично реагује на друге псе, а мачке су јој најбоље
другарице. Привремено је збринута у једном стану, с обзиром
на то да је комшилук био веома
груб према њој док је била на
улици.
Незгода је што је у стану још
један, љубоморан пас, па је немогуће уклопити њу и њега,
када се зна да је она права добрица и маза. Све остало може
се сазнати путем телефона 064/518-61-26.

Малена
породица
Траже се домови за петоро
штенаца, мешанаца с генима јазавичара, који су заједно с мајком пронађени
на улици, мокри и гладни,
док су још имали око две
недеље.
Сада су ови лепотани, који ће бити мањег раста, очишћени од паразита, а када дође време, биће могуће и њихова
бесплатна вакцинација и стерилизација.
Остале информације могу се добити на телефон
066/133-766.

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

ТАМИШ У ТРИЈУМФАЛНОЈ СЕРИЈИ
Трећа победа у низу,
седма у шампионату
Следи пут у Чачак

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДЕЈАН НА КОРАК ОД ФИНАЛА
Прошлог викенда у нашем
главном граду одржано је 43.
интернационално првенство
Београда, на коме су, у конкуренцији 300 стрелаца из
петнаест земаља, учествовали и Дејан Пешић и Алекса
Ракоњац, чланови Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац се надметао у јуниорској конкуренцији у гађању из ваздушне
пу шке и по го дио је 581,5
кругова. Ово му је било треће међународно такмичење,
на којем је стекао нова знања и искуства, што ће му користити за домаћа надметања у фе бру а ру на ред не
године.

Дејан Пешић је првог дана
наступио у такмичењу мешовитих парова са Иваном Марић из КСС Полицајац, а другог дана се надметао у веома
јакој сениорској конкуренцији од 82 такмичара из четрнаест земаља и заузео једанаесто место. Погодио је 624
круга, а од пласмана у финале делило га је само 0,8 кругова. И поред тога што се није такмичио за велику награду Београда, Дејан је потврдио међународни разред и осигурао статус репрезентативца.
Дејан и Алекса ће наредног викенда учествовати на
ме ђу на род ном тур ни ру у
Осијеку.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ГИМНАСТИЦИ

ПАНЧЕВКЕ У САМОМ ВРХУ
На Првенству Војводине у
ритмичкој гимнастици, које
је одржано у недељу, 9. децембра, у Новом Саду, екипа
СД-а „Руслана” из Панчева
наставила је да бележи нове
успехе. Тим из нашег града
је овог пута у екипној конкуренцији индивидуалног програма заузео друго место, што
представља нови подстрек за

дић (друго место) и Јована
Будалић (друго место). Екипу из нашег града предводили су тренери Руслана Луцен ко Пе трин и Ја сми на
Мунћан.
Ово првенство је покренуто после двадесет пет година
паузе, с тенденцијом да се
следеће године програм прошири и на групно такмиче-

Спартак, Вршац, Младост... Тамиш је наставио сјајну серију
победа у Кошаркашкој лиги
Србије. Момци које предводи
тренер Бојан Јовичић прошлог
викенда су остварили и трећу
победу у низу, а седму у сезони. У Хали спортова на Стрелишту гостовала је Младост из
Земуна, али није имала шта да
тражи у дуелу с домаћином,
иако је показала завидан квалитет. Душан Кнежевић и његови саиграчи још једном су
били на задовољавајућем нивоу, оправдали су улогу фаворита, па на најбољи начин дочекују велика искушења која
им предстоје: Тамиш–Младост
80:71, по четвртинама 17:19,
23:13, 25:15 и 15:24.
Занимљиво је било на самом
почетку сусрета. Плејмејкер Тамиша Александар Илкић имао
је два успешна „улаза” под кош
гостију, потом је погодио и за
три поена, али је Младост врло брзо узвратила „тројком”,
па је и преокренула резултат у
своју корист (11:16). Тренер
Бојан Јовичић реаговао је тајмаутом, а онда су Јековић и Митровић, такође „тројкама”, вратили предност свом тиму. Победник у том моменту није могао ни да се наслути...
Наставак меча донео је и много боље издање домаћег тима.
Другу четвртину је сјајно „отворио” Иван Смиљанић, поготком
за три поена. Одбрана Тамиша
постала је чвршћа и непробојнија, а када је нешто више од
шест минута до полувремена и
Стефан Митровић погодио „тројку” за 27:23, велики отпор Младости почео је да јењава. Расположени Митровић имао је
још неколико одличних потеза

У четвртој четвртини је дошло до малог опуштања у редовима домаћег тима, гости су
мало смањили предност, али
када је било најпотребније, Смиља нић, Ил кић, Ми тро вић и
остали момци у дресу Тамиша
лагано су меч привели крају.
Најефикаснији у редовима
екипе из нашег града био је

ло ме забрињава тај дефанзивни скок и то је елемент на коме ћемо морати много да радимо. Имали смо жесток ритам утакмица у протеклом периоду, што је можда и тешко
пало старијим играчима. Иако
смо можда опуштеније ушли у
меч, највероватније због лаког
тријумфа у Вршцу, на крају

и убојитији. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић направили су серију од 8:0 и потпуно преузели конце утакмице у своје руке. Митровић и
Јековић су наставили да решетају кош Земунаца шутовима с
дистанце. Одлични су били и
Смиљанић, Крстовић, Кнежевић и Илкић, а када је и Алексан дар Тор њан ски по го дио
„тројку” за 60:45, у финишу
треће четвртине, било је јасно
да ће Тамиш из овог дуела изаћи као победник.

Иван Смиљанић, који је постигао 21 поен. Двоцифрени
учи нак има ли су и Сте фан
Ми тро вић (16), Алек сан дар
Илкић (12) и Душан Кнежевић (11).
– Младост се показала у одличном светлу. То је врло добар млад тим и сигуран сам да
ће од ових играча који су вечерас наступили, и српска кошарка у будућности имати користи. Нисам баш најзадовољнији нашом игром, али најважније је да смо победили. Ма-

смо заслужено победили. Сада
је пред нама веома тежак распоред, јер ћемо у неколико наредних утакмица играти са екипама из врха табеле – истакао
је на конференцији за новинаре одмах после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Први у серији тешких мечева
који предстоје тиму из нашег
града, биће на програму већ овог
викенда. Тамиш путује у Чачак,
где ће одмерити снаге с једном
од најбољих српских кошаркашких екипа – Борцем.

ИГРА НА 64 ПОЉА

С ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

НЕ БЛЕДИ СЕЋАЊЕ НА МИРОСЛАВА

ЉУБЉАНА, БЕОГРАД, БЕЧЕЈ...

Шах клуб „Светозар Глигорић
Глига” из нашег града приредио је у петак, 7. децембра, брзопотезни турнир посвећен недавно преминулом дугогодишњем члану клуба Мирославу
Ердељану.
Мирослав је, заједно са супругом Надом, више деценија
био члан прве екипе клуба, а
још веће домете у овој спортској дисциплини.
На списку успешних нашле су се талентоване девојчице: Магдалена Медан (друго место), Лара Раковић (четврто место), Миона Богданов (пето место), Јована Кон-

у тим тренуцима, погодио је за
два поена уз фаул, па је био
прецизан и с линије слободних
бацања, а у последњој секунди
првог полувремена Смиљанић
је новом „тројком” допринео да
његов тим на одмор оде са осам
поена „вишка” (40:32).
Почетком другог полувремена Тамиш је био још моћнији

ну та по игра чу. По бе дио је
ФИДЕ мајстор Бранимир Костић, а друго и треће место
освојили су ФИДЕ мајстор Коста Орлов и мајсторски кандидат Трајан Романовић. Изузетан успех остварио је и најмлађи Марко Милановић, који је заузео шесто место на врло јаком такмичењу.

ње. Одржавањем шампионата Гимнастички савез Војводине је очигледно решио не
само да надокнади пропуштено већ и да девојчицама овог
уз ра ста омо гу ћи ба вље ње
овим лепим и креативним
спортом.

МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

ТРОФЕЈ ИЗ ТРЕБИЊА
Најбољи млади шахисти из региона окупили су се прошлог викенда у Требињу, где
је одржан велики кадетски турнир у шаху.
Чла но ви
ШК-а
„Аље хин” из на шег
града достојно су репрезентовали свој град
и државу на овом значајном такмичењу.
Бронзану медаљу је
освојио Вук Новковић, који
се надметао у групи најстаријих кадета, док је Лука Петронијевић у групи дечака до
че тр на ест го ди на по де лио
треће и четврто место. Одлично су играли и Вук Ка-

начки, Пантелија Попић и
Вања Нонковић.
Поред значајног спортског
успеха, чланови „Аљехина”
носе и лепе утиске о добрим
до ма ћи ни ма и пре ле пом
Требињу.

био је и шаховски судија, па је
тако, судећи на великим међународним турнирима које је
клуб организовао под покровитељством Града Панчева, од
Светске шаховске организације добио и звање међународног
судије ФИДЕ. Врло савесно је
обављао и многе функције у
шаховским организацијама града, Војводине и Србије. Турниру у част Мирослава Ердељана
присуствовале су и његове ћерке Зорана и Данијела.
Такмичење је окупило четрнаест шахиста из нашег града, а играло се по Бергеровом
систему, уз темпо од пет ми-

Организатор је припремио
скромне награде за најуспешније, а сви учесници су заслужили шаховску литературу. Челни људи ШК-а „Светозар Глигорић Глига” посебно
захваљују Геронтолошком центру Панчево, који им је много
помогао у организацији турнира, посебно ценећи сарадњу с Мирославом Ердељаном.

Стране припремио

Александар
Живковић

У суботу, 8. децембра, у Љубљани је одржан 28. међународни пливачки митинг „Миклавж 2018”. ПК Динамо се
представио са седам такмичара, који су остварили запажене резултате.
Петар Ранковић је освојио
златне медаље у тркама на 50
и 100 м прсно, док се Катарина Белић окитила сребрним
одличјима у истим дисциплинама. Миа Пољак је друга стигла на циљ у трци на 100 м
делфин.
Прошлог викенда у Београду је одржан и међународни
митинг за најмлађе пливаче,
под називом „Врачар”.
На том такмичењу медаље
су освојиле младе пливачице
Динама. Треће место у штафети на 4 x 50 м краул заслужио је тим у са ста ву: Та ра
Шормаз, Андреа Нађ, Дагмар
Хусарик и Ива Врањеш. У поје ди нач ном над ме та њу Ива
Врањеш је тријумфовала на
100 м мешовито, док је у трци

на 100 м леђно трећа стигла
на циљ. Тара Шормаз се окитила сребром после трке на
100 м мешовито, а Андреа Нађ
је била друга на 100 м прсно.
Јелена Врховац је била прва
на 200 м делфин и трећа на
дупло краћој деоници у пливању истим стилом, док је Јана Обрадовић освојила сребро
на 100 м прсно.
Тра ди ци о нал но пли вач ко
такмичење „Бечејска звезда”
одржано је такође у суботу, 8.
децембра.
Срна Милутиновић је победила у трци на 50 м делфин, а
сребрне медаље су јој припале
на 50 м краул и 100 м мешовито. Андреа Пољак је била
трећа у дисциплини 50 м леђно, а Лазар Станчул је заслужио бронзу на 50 м прсно.
Вања Царић је освојио сребрне медаље у тркама на 50 м
леђно и 50 м краул, па је проглашен и за најуспешнијег такмичара у својој категорији.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЛАДИМИР
НАЈБОЉИ
На турниру „Трофеј Браничева” у Пожаревцу Џудо клуб Динамо представљало је шеснаест малих бораца. Поред дванаест медаља, освојен је и пехар намењен најбољој екипи
млађих пионира.

Највредније трофеје су зарадили: Милена Секуловић, Урош
Ђуришић, Ђорђе Јакимовски,
Милош Стојановић и Данијел
Маравић. Сребром се окитио
Матеја Зубовић, а бронзе су заслужили: Никола и Дејан Долинга, Никола Раданов, Душан
Станковић, Јована Радивојевић
и Лазар Стојановић.
У последњем колу Евролиге,
у Араду, Владимир Богдановски и Данијел Маравић зарадили су сребрне медаље, али је
Богдановски у својој категорији освојио прво место у укупном пласману.

МАЛИ ШАМПИОНИ
Атлетски клуб Партизан био је
у суботу, 8. децембра, организатор такмичења „Митинг малих шампиона”. АК Панонија
је наступио с три такмичара,
који су освојили две медаље.
У дисциплини брзо ходање на
1.000 м у конкуренцији старијих пионира Стефан Лазић је

освојио златну медаљу, па је и
по преласку у Панонију оправдао звање државног рекордера
у тој дисциплини. Ана Драгојевић је заузела шесто место у
групи млађих пионирки које су
трчале на 200 м, а на крају је
заблистао Дамјан Чикић. Он је
мимо свих очекивања поставио
нови лични рекорд и тако стигао до бронзе у трци старијих
пионира на 200 м, са одличним
резултатом од 24,76 секунди.

МАРКО РЕДОМ
МАТИРА
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ПОБЕДА – ЦРНО НА БЕЛО!

СУПЕРЛИГА
жене
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

Радовале се и девојке

не, од самог почетка. Мрежу
гостију је „начео” Ненад Вучковић, Александар Пилиповић
је у деветом минуту постигао и
свој други гол за 3:2, а онда је
уследила још једна феноменална акција Динама за ерупцију
оду ше вље ња у пан че вач ком
„храму спорта”. Голман Дејан
Златановић је бацио фантастичну контру, преко целог терена, за Милоша Костадиновића, а он је лопту проследио
до Ивана Дистола, који ју је у

ПРВА ЛИГА
Краљево: РИБНИЦА–БОРАЦ
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО
Шимановци: ПИНК–МЛАДОСТ

Прошлонедељни
резултати
пуном трку „закуцао” у мрежу
Партизана. Динамо је успео да
се одбрани и у следећем нападу, Дистол је на другој страни
поентирао још једном, а притом је изнудио и искључење
гостујућег играча... Уз три поготка феноменалног Вељка Милошевића, од којих је један био
и с центра терена, Динамо је
већ у 15. минуту имао велику
предност – 10:5.
„Црно-бели” су успели да се
мало приберу и поврате од нокаута, смањили су на 10:8, али
после тајм-аута тренера Пет-

ковића „машинерија” се опет
покренула. Милош Костадиновић је преузео одговорност када су постигнути голови у питању, али у центру пажње био
је феноменални голман Динама Дејан Златановић, који је у
само два минута одбранио два
седмерца играчима Партизана.
Почетак другог полувремена унео је зебњу међу навијаче
Динама. У 35. минуту повредио се голман Златановић. Један од најбољих актера утак-

мице, с болном гримасом на
лицу, држећи се за мишић, морао је да напусти терен. Ако су
рукометаши Партизана помислили да је то њихова шанса,
брзо их је разуверио Никола
Радовановић, који је имао неколико сјајних интервенција и
дао је велики допринос новом
тријумфу свог тима. Млади
голман је велику подршку имао
од својих саиграча у одбрани,
а нарочито од капитена Бранка Радановића, који је средином другог полувремена, са две
блокаде, нападаче Партизана
доводио до очаја.
Иако су гости у веома нервозном и напетом финишу утакмице успели резултатски да се
приближе, победа домаћег тима није се доводила у питање.
Ненад Вучковић је у 59. минуту, иако је Динамо био са играчем мање на терену, успео да
повиси на 25:22, а онда је, у последњем минуту, и Милош Баруџић постигао једини, али веома вредан гол, којим је потврдио нову победу „жуто-црних”.
– Очекивали смо тешку утакмицу, али смо се и надали једанаестој победи. Често се о
Динаму прича како има старе
и споре играче, али ми смо
тим који је постигао највише,
а примио најмање голова у лиги. Зато честитам саиграчима
и стручном штабу на сјајном
успеху до сада. Хвала и нашим
навијачима и верујем да ће тек
имати прилике да се радују –
рекао је рукометаш Динама
Иван Димитријевић.
У среду, 12. децембра, када
је овај број „Панчевца” већ био
закључен, Бранко Радановић и
његови саиграчи на свом терену одмерили су снаге с Рударом из Костолца, а наредног
викенда ће се у Београду састати са Обилићем.

– Честитам момцима. Драго
ми је због нових бодова, али
посебно сам поносан на начин
на који побеђујемо. Добро тренирамо, у сјајној атмосфери,
играчи су прави у сваком тренутку. После утакмице с Рударом имамо још меч са Обилићем, а онда следи једномесечна пауза, која ће нам добро доћи – истакао је тренер Динама
Иван Петковић.
Рукометашице ЖРК Панчева су на најлепши начин завршиле први део првенства у Супер Б лиги – победом. Девојке
које предводи тренер Марко
Крстић прошлог викенда су на
свом терену савладале Пирот
са 25:23 (13:9).
Била је то врло занимљива
утакмица, у којој су Светлана
Ничевски и њене саиграчице
доминирале од самог почетка,
али су на крају морале добро
да се помуче како би освојиле
бодове. Упорне Пироћанке се
нису предавале до самог краја,
али су квалитет и искуство овог
пута били на страни домаћег
тима.
Онда када је било најпотребније, одговорност је преузела
Цеца Ничевски, капитен, па је
у одлучујућим моментима постигла два ефектна гола и свом
тиму осигурала победу. Велики допринос тријумфу свог тима дала је и сјајна Сања Павловић, која је изванредним
интервенцијама још једном показала због чега је сврставају
међу најбоље голмане у лиги.
После 11. кола ЖРК Панчево заузима четврто место на
табели, са шеснаест бодова. Девојке су оствариле скор од осам
победа и три пораза, уз голразлику 292:252. Првенствена
трка се наставља 23. фебруара,
када ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати Врбас.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАЧАРЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

ПЕХАРИМА УКРАСИЛИ СЕЗОНУ

Марко Милановић наставља низ
одличних резултата и на домаћим такмичењима.
Прошлог викенда у Земуну
је одржан велики кадетски шаховски турнир, на коме је учествовало 150 такмичара.
После седам кола резултат,
као и редослед на табели, исти
је као на Првенству Србије –
Марко Милановић, актуелни
петоструки кадетски шампион
наше земље, заузео је прво место, испред одличних Андреја
Љепића и Душана Кисића, вицепрвака и трећепласираног на
Првенству Србије.

Чланови Џудо клуба Јединство
из Качарева имали су много
успеха током протеклог викенда. Они су учествовали на неколико значајних такмичења
и са свих су се вратили окићени медаљама.
На међународном турниру у
румунском граду Араду златне медаље су освојили Андријана Кртенић и Кристијан Лехни. Дарио Балан и Немања Нишић окитили су се сребром, а
бронзе су заслужили Жељана
Вел ков ски, Алек са Лех ни и
Марко Шарац.
На турниру у Пожаревцу, који је одржан 8. децембра, учествовао је Петар Новаковић и
освојио је друго место у својој
категорији.
Такође у Араду, али у четвртом колу Евролиге, које је би-

Овог викенда
Одбојка

Дванаести тријумф
Динама

Српски рукомет то до сада није имао. Потпуна доминација
једног тима у Суперлиги. Дванаест утакмица – дванаест победа. Многи нису веровали пре
почетка трке за бодове у елитном рангу да је то могуће, омаловажавали су их, оспоравали,
али они се нису обазирали на
кулоарске приче. Радили су,
жестоко тренирали и – побеђивали. Редом. Све. Наравно,
говоримо о рукометашима Динама, који под командом тренера Ивана Петковића померају границе. Рекорд непобедивости у српској елити поставили су још прошлог викенда,
а сада иду и даље...
Прошлог викенда су Бранко
Радановић и његови саиграчи
били на великом искушењу. У
Хали спортова на Стрелишту
гостовао је захуктани Партизан. Веома добар састав, али и
прилично надмен и арогантан.
Можда су се „црно-бели”, које
као тренер-играч предводи Бојан Бутулија, понадали да ће
успети да буду бржи и агресивнији од „матораца” у жутоцрним дресовима? Можда? Погрешили су. Као и многи пре
њих: Динамо–Партизан 26:25
(14:11).
Динамо је одлично отворио
дерби. А прштало је на све стра-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ло на програму у недељу, 9. децембра, Качаревци су засијали пуним сјајем.
Андријана Кртенић је освојила сребрно одличје, али и
златни пехар намењен најбољој такмичарки у категорији у
укупном пласману. Марта Пешић је заслужила сребрну медаљу, док је Растко Анђеловић,
поред одличја истог сјаја, баш
као и Андријана, заслужио и
победнички пехар за резултате у укупном пласману. Михајло Анђеловић је био трећи
на самом такмичењу, а припао му је и бронзани пехар за
остварења у сва четири кола.
На пета места пласирале су се
Александра Димитровски и Николина Тошић.
Такође у недељу, 9. децембра,
Неда Остојић је освојила нај-

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ФУТОГ

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Панчево: ДИНАМО–РУДАР

26:25
36:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ

25:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

32:34

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

80:71

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР – КРИС КРОС

87:66

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ЈАДРАН
Панчево: ДИНАМО–ПИНК

70:74
84:86

СЕДАМ „БАМБИЈА”

Чланови ЏК-а Панчево освојили су седам медаља на турниру који је прошлог викенда
у Пожаревцу организовао ЏК
Бамби.
Најсјајнија одличја су зарадили Вук Вељковић и Нина и
Лазар Албијанић. Сребром се
окитио Матеја Калинић, а бронзе су заслужили Снежана Самарџић, Лазар Ваневски и Божидар Туцић.

ШАХОВСКИ КУТАК

Do Bernard
8
7
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сјајније одличје у категорији сениорки на турниру у Араду.
Качаревци су тако на најлепши начин завршили веома

успешну годину. И не желе да
стану. Пред њима је још много
рада, али и трофеја. У то не
треба сумњати.

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1.Дх1)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” У СУБОТИЦИ,
БОРАЦ У КРАЉЕВУ
Оба тима играју у петак
Трка све занимљивија
Утакмицама дванаестог кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка
за бодове у Суперлиги за одбојкашице.
Ни после ове рунде шампионата нема
ничег новог, бар када је панчевачки Динамо у питању. Популарне „лавице” су
на програму имале гостовање у главном
граду и мегдан с домаћим Партизаном.
Иако су, по тренутној ситуацији на
табели, „црно-беле” важиле за апсолутног фаворита и пре почетка утакмице,
одбојкашице из нашег града пружиле
су достојан отпор, поново су биле на
прагу изненађења, имале су и осетну
предност у другом сету, али ни то им
није било довољно да се из Београда
врате макар с једним бодом: Партизан–
Динамо 3:1, по сетовима: 25:20, 26:24,
21:25 и 25:19.
Од самог почетка утакмице одвијала
се велика борба на терену дворане „Импулс”. „Црно-беле” су показале због чега
се тренутно налазе у самом врху српске
женске одбојке, али ни „лавице” им нису остајале дужне. Динамо су и овог пута предводиле Јована Симић, Сара Павловић, Ана Јакшић, Милица Шорак,
Јелена Петров, Драгана Марковић и Марина Ранисављевић. Тим који свакако
не заслужује последње место на табели,
после изгубљеног првог сета, још боље
је заиграо у наставку утакмице.
Све је прштало на терену, ривали су
се смењивали у вођству, а онда су у финишу другог сета „лавице” стигле до велике предности – 22:24. И када се чинило да ће две сет-лопте бити довољне за
изједначење, уследио је пад концентрације код гостујућих одбојкашица, што је
Партизан знао да искористи, па је изгубљени сет претворио у велико вођство.
Оно што љубитеље игре преко мреже
у нашем граду може да охрабри, јесте
чињеница да „лавице” ни после тако
изгубљеног сета нису стале. Извукле су
максимум напора из себе у трећем делу сусрета, нису клонуле и успеле су да
се врате у меч. Предвођене Саром Павловић, Милицом Шорак и Драганом
Марковић, одбојкашице Динама су прилично сигурно и убедљиво добиле трећи сет (21:25), али за коначно изненађење нису имале снаге.

Маштовито
Нацртати слова.
Или осликати досадашњи живот.
Сопствени или оне особе коју познајеш колико и себе.
Могуће је то на милион начина.
Немогуће је то учинити само немаштовито.
Чак и када постављаш или решаваш математичке проблеме –
мораш да машташ.
Нико без маште није се прославио.
Партизан је у четвртом сету поново
преузео иницијативу, загосподарио је
ситуацијом на терену и заслужено стигао до сва три бода.
Одбојкашице Динама у петак, 14. децембра, путују на север Бачке, где ће се
састати с домаћим Спартаком. Тим из
Суботице ове сезоне игра веома добро,
има скор од шест победа и шест пораза, а у прошлом колу је начинио велико
изненађење савладавши Визуру у Београду. Ипак, девојке које предводи тренер Никола Јерковић више немају времена да „бирају” ривале. Уколико све
буду пружиле максимум и играле храбро у „Дудовој шуми”, могу и морају да
се надају позитивном резултату.
Одбојкаши Борца још једном су обрадовали своје навијаче. Они су и прошлог викенда у Хали спортова на Стрелишту лако изашли на крај с још једним противником. Био је то меч у коме
се питање победника није постављало
ниједног тренутка, јер су момци које
предводи тренер Душан Јовић доминирали од самог почетка: Борац–Футог
3:0, по сетовима: 25:18, 25:20 и 25:13.
Гости су само до средине првог сета
колико-толико одолевали нападима Бојана Познића и његових саиграча. Код
резултата 15:15 тренер Јовић је затражио тајм-аут, а после те кратке паузе
на терену је постојао само један тим –
Борац. Одговорност су преузели они
најискуснији: Бојан Познић, Немања

Дукић и Милан Зиндовић, који су јаким и прецизним смечевима решетали
поље противника. Игром домаћег тима
сјајно је „дириговао” Саша Рајковић,
либеро Немања Милетић је летео по
терену, а запажену ролу одиграли су и
Јован Дробњак, Лазар Петковић и Никола Крстић.
Други сет је имао готово исти „сценарио” као и први. Гости су се некако држали до резултата 11:11, а потом је до
изражаја дошао квалитет екипе из Старчева. Јаким и тачним сервисима одбојкаши Борца потпуно су пореметили пријем Футога, а блок је у овом делу игре
био веома моћно оружје домаћина. Иако је у редовима Футога, који као тренер-играч предводи легендарни Горан
Воркапић, било воље и жеље за надигравањем, против изузетно расположеног Борца више се и није могло.
После релативно лаког тријумфа над
Футожанима пред одбојкашима је можда највеће искушење у шампионату.
У петак, 14. децембра, путују у Краљево на мегдан с лидером. Рибница је у
првих дванаест кола Прве лиге остварила максималан учинак и одавно је
свима показала да жели експресно да
се врати у елиту. Биће то дуел за одбојкашке сладокусце, а на момцима из
Старчева је да се покажу у што бољем
светлу, али и да сами увиде где им је
место у дуелу с најбољима.
А. Живковић

Хватање
Сигнала је, тек, безброј.
Хваташ их док читаш.
Или пишеш.
О говору тела.
Када ходаш улицама.
Или посматраш сенке.
На лицима људи.
Хватај залет.

СКУПШТИНА АК-а ТАМИШ

ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
У четвртак, 6. децембра, одржана је редовна годишња скупштина Атлетског
клуба Тамиш, на којој је једногласно
усвојен извештај о раду клуба у 2018.
години, као и план рада за 2019.
Чланови АК-а Тамиш су у години на
измаку освојили тринаест медаља на
државним првенствима, а на покрајинским шампионатима су зарадили три
одличја. На атлетским митинзима широм Србије такмичари овог колектива
заслужили су 102 трофеја, па је тако
2018. година постала и најуспешнија
година од оснивања клуба.
Најбоља атлетичарка Тамиша у 2018.
години је Сања Марић, државна шампионка и првакиња Војводине на 600 м
у конкуренцији до четрнаест и до шеснаест година. Међу награђенима је и

Јелена Васиљевић, која је освојила три
медаље на државним првенствима у категорији јуниорки. Сашка Раданов је
вицешампионка Србије и најбоља у Војводини у дисциплини брзо ходање на
600 м, Алекса Нертица је шампион Србије у брзом ходању у дворани на 600
м, а ветеран Сава Живанов је троструки освајач медаља на првенству наше
земље у дисциплинама 100 м и 200 м,
као и учесник Првенства Балкана у
атлетици за ветеране. Награђен је и сениор Александар Бошковић за укупни
допринос развоју АК-а Тамиш, а признање је заслужила и Алексија Коцић,
учесница кампа војне атлетске репрезентације Србије.
У суботу, 8. децембра, у атлетској
дворани у Београду одржано је такми-

чење под називом „Митинг будућих
шампиона”. У конкуренцији 500 атлетичара из Србије, Црне Горе и БиХ чланови АК-а Тамиш заслужили су четири
медаље.
Сања Марић је освојила сребро на
200 м, с резултатом 28,26 секунди, што
је уједно и њен лични рекорд и најбољи
резултат у Србији у њеној генерацији.
Сашка Раданов је била друга у брзом
ходању на 1.000 м у групи девојчица до
четрнаест година, а одличје истог сјаја,
у истој дисциплини, припало је и Јелени Васиљевић, али у групи атлетичарки до шеснаест година. Сениор Александар Бошковић био је трећи у трци
сениора на 60 м. За Тамиш су наступили и Ања и Стефан Марић, Никола Бранисављевић и Алекса Нертица. А. Ж.

Ситуације
Стојиш као укопан, а треба да си размрдан.
Смејеш се, а плакао би.
Дајеш све од себе и то нема ко да примети.
Волиш, а невољен си.
Мислиш из све снаге, али су ти мисли збркане.
И мислиш да мрзиш, а у ствари волиш.
Себе.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Филип
Станковић,
гимназијалац:

Тигран Парун
Филипов,
гимназијалац:

– Преко дана ћу
учити, јер се ближи
крај полугодишта.
Вече ћу провести
с другарима,
а у недељу ћу ићи
код баке.

– Овог викенда
ћу учити историју, а
вероватно ћу и отићи
до града с друштвом.

Кристина Голо,
гимназијалка:
– У суботу преко дана
идем на припреме за
пријемни, а увече
на рођендан у једном
ресторану. Недељу ћу
провести у одмарању.
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