„Лавице” изненадиле
фаворита

» страна 9

» страна 30

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Реалност од које се
не сме окренути глава

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 18. ЈАНУАР 2019.

Број 4798, година CL

ПАТКА

Политика
Да свако
ради
свој посао...
» страна 4

Економија
Обавезна регистрација
до 31. јануара
» страна 6

Хроника
Зашто нас почетак
године баца
у депресију
» страна 8

Записи
Увек има љубави
када је човек искрен
ЛЕД ОКОВАО ГРАД, А ПОСЕБНО ЊЕГОВУ ОКОЛИНУ

» страна 10

ПАНЧЕВО, СИБИР, ОВАЈ, СРБИЈА...
Багује ли „Штрабаг”?
Негде мало више, а негде
много више снега и леда
Изненађења су део свакодневице и
често су добродошла. Али када не
очекујете очекивано, то уме да се претвори у проблем. Ради се о, природно, залеђеним путевима у претходних неколико дана и акцијама које су
у вези с тим предузимане. Односно –
нису.
Док је ситуација у самом граду била колико-толико подношљива, на
прилазима граду и на правцима ка
селима имали смо Сибир: завејано,
залеђено, непроходно. Дан-ноћ. Све-

једно. Рецимо, у четвртак, 10. јануара, покушали смо да стигнемо до Ковачице. Пут до скретања ка Качареву
ту и тамо „слушао” је возача аутомобила, а одатле... Само виртуозна Катарина Вит би успела да на клизаљкама настави путовање. Лед, лед и
лед. Па опет лед...
Ништа боље није било ни 24 сата
касније на Баваништанском путу, тј.
чим се одмакне од града. А хорор на
државном путу ка Вршцу, где су тешки и самим тим стамени камиони
претицали аутомобиле, требало је снимити за филм. Хорор!
Лењи су новинари, познати су по
томе: раде кад им се јави. Е, у овом
случају „јавило” нам се да окрећемо
доступне бројеве телефона служби за-

дужених за враћање ствари у нормалу и да на њихове званичне мејлове
шаљемо писма с питањима. Жудња
за одговорима...

ти путеви сада (понедељак, 14. јануар,
прим. аут.)? Шта ћете предузети да
најбрже могуће реагујете на нову појаву поледице и који су минимални и

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.

Чекајући јавно-приватно партнерство
» страна 11

Култура
Сећање на
панчевачке
уметнике
» страна 12

Фото-репортажа
На младима

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац”
уверења само 1.700 динара

Село

Капу скидамо пи-ар служби „Путева Србије”. Додуше, њих смо питали
само ко је добио посао одржавања државних путева првог и другог реда у
јужном Банату за период од 1. децембра 2018. до краја марта 2019. Одговор који смо знали, али смо се правили блесави и хтели да проверимо,
стигао је у најкраћем могућем року:
„Војводинапут” а. д. Панчево. У преводу – „Штрабаг”.
А њима смо, за сваки случај, због
временских одредница и цајтнота, и
пре обраћања „Путевима Србије”, с обзиром на интерес јавности и ситуацију на путевима, поставили неколико
питања: Које тачно путне правце на
територији јужног Баната током зимске сезоне 2018/2019. одржава АД „Војводинапут Панчево –Штрабаг”? Да ли
је било проблема у одвијању саобраћаја на тим правцима током претходних ледених дана? У каквом су стању

максимални рокови за реакцију? Кад
особа пита и добије одговоре, понаша
се у складу с тим. Дели информације.
Али кад „попије” тишину... Ништа нам,
наравно, нису одговорили из „Штрабага”. Ледено фрустрирајуће.
Рекосмо већ да је ситуација у самом граду била подношљива: пет возила за чишћење снега фирме „Декоформ” радило је своје. Негде је било
мало више, а негде много више снега
и леда. Постојале су и чисте оазе. Све
у свему, виђени су, проводили су време на терену, чистили... Труд увек
треба да прате позитивне оцене.
А „Војводинапут” а. д. Панчево плус
„Штрабаг” једнако је минус. Добро је
да на државним путевима у нашој
околини нема погинулих.
Ситуација на тим правцима је стигла до плуса тек кад се појавило сунце и отопило лед. Природно.
С. Трајковић

дочек остаје
» страна 29

Спорт
Динамик прошао,
ред је на Пазар
» стране 31
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ДРУГА СТРАНА

Петак, 18. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Не ша’им се!
Јесте ли већ чули шта данас слушају многи наши клинци и ко
су им идоли? Гром и пакао! Међу најпопуларнијим фацама у
свету десетогодишњака и тинејџера тренутно су извесни Раста
и Бака Прасе. Њихове песме се слушају на школским одморима, о њима се прича, они диктирају трендове, они грме из стана у комшилуку кад се окупи дечурлија. Када отворите листу
тренутно најактуелнијих песама на „Јутјубу”, неће вам на врху
искочити никаква Бијонсе или Андреа Бочели или, не дај боже,
Хор бечких дечака. Сачекаће вас ова двојица са по пет-шест
милиона прегледа по песми.
Интересантне бројке натераће сигурно и вас да истражите какве то уметнике деца слушају, а ви пропуштате. Налетећете на
неразумљиве речи, електронику, завијање и покушај реповања.
Укратко, злочин за уши. Ако већ нисте изгуглали текстове песама, боље прво узмите нешто за смирење. Раста, рецимо, поручује: „Легализуј, јасну поруку ми шаљемо за власт, доста ми
је да ми пандур опипава чмар”. У другој нумери наставља у
истом стилу: „Сролај, додај, пали, шаљи га у круг и тако врти
цео дан”. У осталим „песмама” велича алкохол, лаку зараду,
криминал, паљење полицијских аутомобила... Бака Прасе, погађате, нит је бака, нит је прасе. Реч је о момку од неких 25 лета, са сличним репертоаром – од третирања жена као отпада,
преко промовисања стероида и „убадања у вену”, до простаклука и вређања сваког ко му се замери. Наша деца, захваљујући
њему, на одморима певају и ово: „Минџела и Млађа и са њима
Главић ту, а ја сам кул и не треба ми аутотјун да певам, а знам
и да кажем Р и Л и свако друго слово у целом буквару”. Надимци у песми односе се на две девојчице, такође јутјуберке, које
су се Прасету нешто замериле, па је оно њима и њиховом оцу,
кога је назвало Главић, испевало песму како би им се наругало,
између осталог, и због њихове говорне мане. Мислите да је то
нека небитна глупост коју нико не слуша? Песма је објављена
пре шест месеци и има у овом тренутку 6,1 милион прегледа.
Неком другом јутјуберу, то јест конкуренцији, Прасе је песмом
поручило: „Ја не могу да знам што си ретардиран и док гледам
пад сада лагано ша’им се”. Чуј: ша’им се! Ово смеће објављено
пре две недеље погледало је наводно 3,2 милиона људи. Наводно, зато што већина тих прегледа није реална.
Милион прегледа се данас на за то специјализованим сајтовима може купити за 2.100 евра. То вас води на прво место на
трендинг листи „Јутјуба” и генерално на врх на претраживачима. Оваква реклама доноси вам потом и реалне пратиоце, а потом и ангажмане и концерте. Ако сте наивни тинејџер и налетите на овакву ствар, сигурно нећете желети да останете
неинформисани о томе шта „сви слушају”. Кликнућете и, ако
имате мрву слуха и лепог васпитања, неће вам се допасти. Али
како то да признате кад то „сви прате”? Зар да будете отпадник? И тако и ви постајете као бајаги фан. Онда почнете да вагате, па кажете себи: ако овај овде има шест милиона прегледа,
а руга се другима, вређа их и прети, онда је логично да, ако желиш да будеш популаран, треба да будеш исти такав. И тако се
роди вршњачко насиље. И свако друго.
Чудно је и ужасно тужно то што родитељи деци дозвољавају
да прате ове сподобе. Вероватно су уљуљкани у претпоставку
„не би то мој анђео никад слушао”. Не би ваљало да се куну у
то. Јер, пре неколико дана разговарају две десетогодишњакиње, фине девојчице, несвесне да их ико слуша. „Избацићемо те
из групе на ’Вајберу’ зато што не знаш да играш фудбал”, каже
прва, а друга је пита какве сад везе фудбал има с „Вајбером”.
На то јој прва одговара: „ША’ИМ СЕ, избацићемо те зато што
си ретардирана”.
Проверите под хитно шта вам деца упијају као сунђери док
сте ви презаузети борбом за опстанак. Не учините ли то, ускоро бисте се могли борити с далеко већим и опаснијим демонима. Уосталом, запитајте се само како бисте се осећали да је
нека од ове две девојчице, било која, ваша ћерка. Реагујте. Немате изговор.

ФОТОГРАФИЈА Пешачка зона.
У центру града, претходних 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.

СКАНДАЛИ – НОВОСЕЉАНСКА ХАЛА
И ТРОВАЊЕ РАДНИКА ЖИВОМ
Најтоплијих месеци 2006. године
„Панчевац” се није у потпуности препустио летњој оморини, већ је, напротив, обрађено и неколико врелих тема, од којих су неке чак објављиване
и у наставцима.
Баш једна таква прича нашла се на
насловној страни, а тицала се стања
у тада недовршеној хали спортова у
Новом Селу. На почетку текста, у броју 4154 од 16. августа, члан тадашњег
Општинског већа Синиша Којић,
иначе становник поменутог места,
наводи да је оно што је као део званичне делегације затекао приликом
обиласка нареченог спортског објекта благо речено – скандалозно. Такав
закључак наметао се и након читања
стручног извештаја Александре Младеновић, координатора надзора над
извођењем радова у хали. Према речима аутора текста Зорана Спрема,
ситуација је била у тој
мери озбиљна да није
било никакве гаранције да се плафон једног
дана неће срушити на
главе оних који се тамо затекну.
Уследила је шира
прича о томе и на страни села, на којој је наговештено да ће у наредним
бројевима
кренути распетљавање
тог чвора, насталог још
1998. године, када је
започета процедура за
изградњу.
У неколико наставака изнете су многе чињенице у вези с тим послом и може се рећи да
је захваљујући истраживачком приступу

новинара „Панчевца” Синише Трајковића ова проблематика угледала светлост дана, а с њом и сама зграда, јер
су грешке касније исправљене, за опште добро Новосељана, који и данас
уживају благодети те хале.
У наведеном броју, већ на трећој
страни, нашао се и ништа мањи скандал – исповест Дејана Слишковић, не-

кадашњег радника „Петрохемије”, који је доживео тровање живом због претеране изложености том неуротоксиканту. Он је у подужем интервјуу без
длаке на језику истакао да је оболео
због последица кршења закона у његовој фабрици. Због покушаја обелодањивања истине чак му је забрањивано и да јавно иступа на синдикалним

састанцима, а
врхунац свега
био је да му је
тадашњи директор претио, називајући га „лајавим
крелцем
и
смрадом”.
Његову сумњу
потврдила су
каснија испитивања, када
су му констатовани и поремећаји у виду
анксиозности,
главобоље и
хипертензије,
док су лабораторијски налази потврђивали да се у његовом телу налазе депои опасног течног
метала који му је путем крви доспевао у мозак и нервни систем. Због тога је он поднео тужбу против своје фабрике, а касније је пресуђено у његову
корист.
За своју одважност Слишковић је у
наредном броју добио подршку од
многих читалаца. Њему се са сличном причом придружио још један
радник, Миодраг Мокан, који је такође озбиљно оболео, како је тврдио,
због истог узрока. Поред осталог, овај
запослени у „Петрохемији” констатовао је да је зачуђујуће то што његова
фирма није чак ни осигурала своје запослене од могућих последица евентуалног тровања живом.
Било је речи и о политици; на тапету се нашло и иступање члана СПО-а
из Управног одбора „Панчевца”.
Констатовано је и да је обим панчевачке производње увећан за шест
одсто, а било је речи и о загађењу
Наделе, за шта су представници ЈПа „Воде Војводине” упирали у прст у
фабрике, попут Скробаре и Млекаре, које су тамо испуштале отпадне
воде.
Ј. Ф.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НЕДОСТАЈУ А, 0+ И СВЕ
НЕГАТИВНЕ ГРУПЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

У петак, 18. јануара,
акције у Качареву и
Гимназији
Крв можете дати и
у среду, 23. јануара,
у Црвеном крсту
Током протекле недеље Институт за трансфузију крви Србије
саопштио је да су резерве крви
смањене, а да посебно недостаје крв А и 0+ групе, као и
крв свих Rh негативних крвних група. Потреба за јединицама крви је константна, а посебно је изражена у овом периоду године, као и током летњих месеци.
Као што је познато, због законских измена, добровољни
да ва о ци кр ви од сеп тем бра
прошле године 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.
Због повећаних потреба за
јединицама крви Црвени крст
Панчево ће, поред редовне акције, у сарадњи са Заводом за
трансфузију крви Војводине,
организовати још две акције
прикупљања крви. Обе ће бити спроведене у петак, 18. јануара, па ће вам ова информација бити од користи ако

ПРЕГЛЕД

Један давалац спасава три живота
сте овај број „Панчевца” набавили тог дана рано ујутру или
сте га купили у четвртак од
колпортера. У петак ће, дакле,
могућност да дају крв имати
мештани Качарева. Акција ће
се реализовати у просторијама тамошње Месне заједнице,
од 9.30 до 11.30. Истог дана,
од 12.30 до 14 сати, крв ће давати и гимназијалци у својој
школи.
Да би промоција добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви добила свој

пуни смисао, запослени, волонтерке и волонтери Црвеног
крста Панчево, као и увек до
сада, солидарисали су се са
свим пацијентима којима је
по треб на тран сфу зи ја и
добровољно су дали крв у среду, 16. јануара. Они су се тако
при кљу чи ли по пу ла ци ји од
3% грађана који редовно дају
крв.
Наредну прилику да спроведете у дело овај хумани гест и
тако некоме спасете живот има-

Цена: 4.000 дин.
ћете у среду, 23. јануара, у периоду од 9 до 12 сати. Крв могу дати све здраве особе мушког и женског пола од 18 до
65 година уколико задовоље
медицинске услове и критеријуме након лабораторијског и
лекарског прегледа, који се
спроводи на лицу места. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири
месеца.
Д. Кожан

Фото: Freepik.com

У Јужнобанатском
округу сваке године
око 175 жена оболи
и 75–80 умре од ове
опаке болести

основних школа (осми разред)
и средњошколцима, а друга пунолетним особама. Тема је подизање свести о важности скрининга и раног откривања рака
дојке. Заинтересовани могу послати креативне предлоге до
недеље, 20. јануара, у зависности од категорије за коју аплицирају, на следеће имејл адресе: konkurs.poster@gmail.com
(за по стер) и slogan.konkurs@gmail.com (за слоган).
Додатне информације о конкур су мо же те про на ћи на

„Фејсбук” страници „Pink Ribbon Serbia”.
Јапанско удружење за борбу против рака сваког октобра
организује догађај под називом „Pink Ribbon Festival”
(„Фестивал розе траке”), који
обухвата трибине, јавне шетње и креативно такмичење.
Фестивал се у Јапану реализује од 2003. године, а само
прошле године та организација је прикупила преко 700
предлога постера и 15.000 слогана. Стопа преживљавања обо-

лелих од рака дојке у Јапану
је десет година.
Карцином дојке је водећи
узрок оболевања и умирања од
малигних болести у женској популацији широм планете, па и
у Србији. У Канцеларији за скрининг Института за јавно здравље Србије истичу да у нашој
земљи годишње 3.600–4.600 жена оболи, а 1.600 умре од рака
дојке. Према подацима Завода
за јавно здравље Панчево, у Јужнобанатском округу сваке године око 175 жена оболи и 75–
80 умре од ове опаке болести.
Познато је да, уколико се
рак дојке открије у раној фази, око 90% жена може да се
излечи. Међутим, уколико се
открије касно, стопа преживљавања спушта се на око 15
процената. За рано откривање
рака дојке кључни су редовни
самопрегледи (једном месечно), клинички и ултразвучни
прегледи (једном годишње), а
у добу од 50 до 69 година и
скрининг мамографија (једном у две године).
Д. К.

У СУБОТУ, НА БОГОЈАВЉЕЊЕ

Пливање за часни крст
литургијом у 9.30 која ће бити
одржана и у Преображенском
и у Успенском храму, а потом
ће коњаници, заједно с представницима града, Месне заједнице и „Српске Спарте”, положити венце и цвеће на споменик Стевану Шупљикцу у
Улици Милоша Обреновића.
Сам чин пливања за часни
бојављенски крст почиње у 12
сати.
А. Ж.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

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

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

Пошаљите слоган или постер до 20. јануара

У суботу, 19. јануара, у нашем
граду ће седми пут бити одржано пливање за часни богојављенски крст.
Ову традиционалну манифестацију организују Успенска и
Пре о бра жен ска цр ква, Град
Панчево, Месна заједница Горњи град, Туристичка организација Панчево и удружење
„Српска Спарта”. Читава манифестација почиње светом

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

КОНКУРС НА ТЕМУ РАКА ДОЈКЕ

Креативни конкурс за најбољи
слоган и постер на тему подизања свести о важности раног
откривања рака дојке продужен је до 20. јануара како би
сви заинтересовани били у могућности да на време предају
своје радове – саопштио је Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”.
Конкурс је отворен у оквиру
пројекта „Унапређење националног програма за рано откривање рака дојке у Републици Србији”. Овај пројекат организује Јапанска агенција за
међународну сарадњу (JICA),
у сарадњи с Министарством
здравља Републике Србије и уз
подршку Института „Батут”.
Конкурс је подељен у две категорије: прва је намењена учени ци ма за вр шних раз ре да

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.

Из архиве „Панчевца”

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, ендокринолошке др Гордана
Вељовић, такође из Опште
болнице, а уролошке њихов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Треба напоменути
да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на
акцији, па тако комплетан

шко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
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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БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

СКУПШТИНСКА 2018. ГОДИНА КРОЗ КАМЕРУ

Едукативне симулације

ДА СВАКО РАДИ СВОЈ ПОСАО...

Током новембра и децембра
прошле године за ученике завршних разреда свих средњих
школа с територије града Панчева организована су предавања уз едукативне симулације,
с циљем повећања безбедности младих учесника у саобраћају.
У оквиру пројекта под називом „Живот те чека, буди безбедан у саобраћају!”, млади су
имали јединствену прилику да
се упознају са свим реалним
опасностима које им свакодневно прете у саобраћају и
начинима како да се заштите.
Указано им је на опасности које могу настати услед вожње
под дејством алкохола, умора
и наркотика, као и непоштовања ограничења брзине. Истак-

нут је и значај коришћења сигурносног појаса, кацига за мотоциклисте, мопедисте и бициклисте, као и негативан утицај употребе мобилног телефона током вожње.
Ученици су могли да испробају наочаре за симулацију алкохолисаности, утицаја умора
и наркотика, као и да се опробају у одговарајућим вежбама
које приказују негативан утицај алкохола, наркотика и употребе мобилног телефона током вожње.
Пројекат је реализован под
покровитељством Комитета за
безбедност саобраћаја Града
Панчева, преко Одељења за саобраћај Градске управе и удружења „Центар за безбедност
саобраћаја”.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Захтеви за гараже
и киоске
Телевизијски „пренос”...

Из Градске управе стигло је
обавештење у вези с гаражама
и киосцима. Наиме, ако је Уговор о коришћењу (закупу) неизграђеног грађевинског земљишта истекао, лицe којe je
поставилo монтажну гаражу на
неизграђеном грађевинском земљишту дужно је да у Градском услужном центру поднесе захтев за издавање решења
о одобрењу за постављање монтажне гараже у року од 120 дана, од 10. јануара до 10. априла. Исто важи и за оне који су

поставили монтажну гаражу
без правног основа, са фактуром или без ње, с тим што треба да поднесу захтев за издавање Решења о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта.
Они суграђани који су на
основу уговора/решења, који/које је истекао/истекло, поставили киоск на површини јавне намене, морају да у ГУЦ-у, у идентичном периоду, поднесу захтев за издавање решења о одобрењу за постављање киоска.

КОНЦЕПТ
Није контра, јер људи који ће доћи – долазе да поздраве пре
свега председника Путина и председника Вучића. Није ни
митинг, јер не демонстрирају ни против чега, већ желе да
поздраве једног од највећих државника на свету. То није ни
контрамитинг, јер би то значило да поред оних који би да
поздраве председнике имате и оне који су против тога.
(Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је Зо ра на Ми хај ло вић,
„Данас”, 15. јануар)

Најважније место на коме
се могу сучељавати ставови
и одмеравати снаге, а да то
није ринг, јесте – скупштинска сала. Била мала, мало
већа или највећа, она представља простор где свачија
реч може да се чује, што је,
или би бар требало да буде,
исходиште демократије. Поготово ако се има у виду да
у скупштинским салама седе представници грађанки
и грађана легитимно изабрани на биралиштима.
Ова наша панчевачка дворана је лепа наоко. О ономе
важнијем од тога – садржају – писали смо кад год би
се дешавала заседања. Овде
ћемо само протрчати кроз
срж и њу пот кре пи ти
фоткама.
Милион тачака било је на дневном реду локалног парламента током 2018. И ниједна као
опозициона допунска. А они
што су контра владајуће већине увек имају прегршт предлога; успут, има ту и добрих, па и
веома добрих.

...док опозиција одлази
Али свако ради свој посао...
На опозицији је да каже да је
годину за нама обележило пот-

пуно одсуство дијалога, тј. да
власт није имала намеру, осим
у неким изузетним ситуацијама, да одговори на било која пи та ња опо зи ци о них од -

а на властима је да то што ове
теме нису померене с мртве
тачке назову „важним пословима који су у току”. Има ту
још хиљаду ствари...

***
Све табеле и све статистике падају у црну воду пред овим данас. Значи, уопште се не слажем да треба сад да се скривају
те насловне стране. Не, треба овако да се држе (подиже но-

И „за” и уздржани
вине увис) и да се показују данас свуда да видимо докле смо
дошли. Ово што је урађено с Јеленом Карлеушом, чињеница
да су гениталије Јелене Карлеуше једина вест на насловним
странама таблоида, доказује оно што је статистика већ показала. Дакле, ми убрзано идемо ка нечему што је ниже од дна.
(Тамара Скроза, експерткиња Савета за штампу, на телевизији Н1, 15. јануар)

***
Кад млади људи одлазе, на то, између осталог, гледам и као
на део њихове радозналости и потребе да се опробају у свету.
У том смислу подржавам одлазак младих, али још више подржавам повратак, кога, нажалост нема. Проблем је што све
више срећем бивше студенте, који сада имају између 40 и 50
година и који размишљају да оду из земље. Е, то је проблем,
јер то су људи који сматрају да ово више није земља у којој
треба да им расту деца.
(Професорка Србијанка Турајлић, „Блиц”, 13. јануар)

Скоро увек постоји и први и други план

Представници секретаријата и медија

борника. На владајућој већини је да код таквих опаски
мудро ћути или каже нешто
гро мо гла сно. А то се често
дешавало.
Опозиција може да подсећа да је одмах по конституисању овог сазива градске скупштине обећано да ће се радити и на доношењу новог пословника о раду и на регулисању питања интернет преноса седница, како би Панчевке
и Панчевци видели како ко
ради у локалном парламенту,

Они што су ван власти, обећа ли су и да ће на ста ви ти
(ван)институционалну борбу, а
за то време је владајућа већина усвајала осамдесетак предлога одлука.
Логично.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (3)

Пише: Дејан Трифуновић

ТУРНЕЈЕ И УСПЕСИ ДЕЧЈИХ АНСАМБАЛА
Рад на обнови репертоара првог извођачког ансамбла настављен је 2003.
године постављањем кореографије Десанке Ђорђевић за игре из околине
Београда, у музичком аранжману Сорина Бољанца. Опремање костимима
остварено је набавком оригиналне народне ношње на терену у селима из
околине Београда, а формирање костимских целина у сарадњи с кустосима-етнолозима Етнографског музеја у Београду.
Велике иностране турнеје по Грчкој и Канади обележиле су 2003. годину. Током турнеје по Грчкој одржан је читав низ концерата по солунској регији, који је крунисан вели-

су народне мелодије игара и песама
из Баната.
Представљања дечјих ансамбала на
музичким фестивалима деце Војводине настављена су 2004. године у
Сомбору. У категорији нижих разреда изведене су влашке игре из Хомоља и награђене су златном плакетом.
Дечји ансамбл виших разреда извео
је игре из Горње Пчиње и добио је
златну плакету и право да представља Војводину на Првој смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије у
Краљеву. Успех с покрајинског фестивала је поновљен, тако да је дечји
ансамбл виших разреда постао први
победник у категорији кореографи-

И наредне, 2005. године настављени су успешни наступи дечјих ансамбала на музичким фестивалима деце
Војводине. У програму МФДВ у Новом Бечеју освојене су златне плакете у категорији нижих разреда за извођење игара из Доње Јасенице и у
категорији виших разреда за извођење игара из околине Ниша. На Другој
смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије у Краљеву освојени су прво
место и златна плакета за извођење
игара из Доње Јасенице. Годину су
обележила и учешћа првог ансамбла
у програмима „Кочићевих дана” у Челареву, концерата и фестивала у Београду, Бачкој Паланци, Вршцу, Јагодини, Шапцу, Банатском Новом Селу, Омољици, Сиригу и Тополи, као и
представљања ветерана у програмима фестивала у Београду, Житишту и
Новој Пазови. Први извођачки ансамбл учествовао је у програмима међународних фестивала у: Црној Гори,
Хрватској, Словенији и Пољској. На
фестивалу у Пољској, у месту Закопане, освојено је треће место. У програмима петог „Етно гласа” представили су се ансамбли и групе певача
из: Скопља, Београда, Панчева, Руског Села, Каћа, Крагујевца, Сомбора,

Пољска 2005.
ње Пчиње. Новопостављене кореографије изведене су у програму Фестивала музичких друштава Војводине у Руми и награђене златном
плакетом и специјалном наградом
жирија новинара. Исти програм из-

Канада 2003.
ким концертом у амфитеатру у Неа
Моуданији. Несвакидашње и незаборавно искуство било је двонедељно
представљање у Канади, које је остварено у сарадњи с нашим суграђанином Мирославом Батом Марчетићем
и СКУД-ом „Опленац” из Торонта.
Одржани су концерти у: Торонту, Хамилтону, Мисисаги и Кичинеру, а
то ком бо рав ка по се ће ни су и
Нијагарини водопади, на граници
Канаде и САД.
Та година остаће упамћена по програмима у оквиру обележавања 850
година града Панчева – учествовању
певачке групе на „Данима духовне
музике” и одржавању трећих Сусрета
изворних певачких група „Етно глас”,
уз учешће група и ансамбала из Крагујевца, Шида, Савиног Села, Старе
Пазове и Панчева.
КУД-у „Станко Пауновић НИС–
РНП” уручена је Награда града Панчева за изузетна достигнућа у области културе 8. новембра 2003, а концертна сезона је затворена наступом
поводом 55 година постојања Друштва у Културном центру Панчева,
под називом „Ко ј’ за кола, хајд у
коло”, уз уче шће свих сек ци ја и
ансамбала.
Једна од првих секција КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” била је тамбурашка. После вишедеценијске паузе рад тамбурашке секције обновљен
је 2004. Обновљеном тамбурашком
секцијом руководио је професор Будимир Стојановић. Уследио је низ
успешних наступа: самосталних, с групом певача и фолклорним ансамблом,
широм наше земље и иностранства.
Од обнављања рада тамбурашке секције на њеном репертоару углавном

саног фолклора на новоустановљеној
републичкој манифестацији.
Но во по ста вље на ко ре о гра фи ја
„Игре из околине Београда” била је
део фестивалског програма нашег
ансамбла на 41. фестивалу музичких друштава Војводине у Руми 2004.
У програму су представљене и игре
из Босилеградског крајишта, а освојене су сребрна плакета за програм у
целини и специјална награда за вокално извођење. Исте године на 12.
фестивалу фолклорних ансамбала
КУД-ова Србије у Пожаревцу освојене су бронзана плакета за програм у
целини, награда за најбоље изведену
нову кореографију на фестивалу и
награда за најуспешнијег уметничког руководиоца. Током 2004. године остварене су и сарадња и размена
програма са СКУД-ом „Свети Сава”
из Шида, представљен је ансамбл ветерана на смотрама у Трстенику и
Житишту, први ансамбл и народни
оркестар били су у програму „Вуковог сабора” у Тршићу, први ансамбл
је гостовао у Мађарској, Турској и
Црној Гори...
На фестивалу у Самсуну у Турској
освојено је треће место у изузетно јакој конкуренцији ансамбала из петнаест земаља. У оквирима међународне сарадње одржан је концерт поводом доласка делегације из Јапана у
Центру за културу Панчево и заједнички концерт са члановима СКУД-а
„Опленац” из Торонта на платоу Дома омладине у Панчеву, који су узвратили посету нашем ансамблу. У
програмима четвртог „Етно гласа”
представиле су се певачке групе и ансамбли из: Тополе, Словеније, Београда и Сомбора.

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ПАНЧЕВО

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

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

Швајцарска 2006.
Краљева, Врбаса и Старе Пазове. У
2006. години на репертоар првог извођачког ансамбла постављене су српске игре из Призрена и игре из Гор-

веден је и у оквиру Међународног
фестивала фолклора „Вршачки венац”, где је освојено прво место –
златни венац, те награде за ориги-

нални костим, техничко извођење и
припремљеност ансамбла. На Републичком фестивалу фолклорних ансамбала КУД-ова Србије у Пожаревцу српске игре из Призрена и игре
из Горње Пчиње рангиране су као
друге, награђене златном плакетом
и специјалном наградом за најбољу
реконструкцију грађанског костима
у кореографији „У Призрену зелена
јабука”.
Исте године успешност су показали и дечји ансамбли освајањем златних плакета на МФДВ у Сомбору у
категорији нижих разреда за извођење игара из Крушевачке Жупе и у категорији виших разреда за извођење
српских игара из Баната. На Смотри
дечјих фолклорних ансамбала Србије у Краљеву дечји ансамбл виших
разреда награђен је сребрном плакетом за извођење српских игара из Баната. Током 2006. године ансамбл је
изводио програме у Сомбору, Сефкерину, Панчеву, на Дивчибарама, у Лозници, Банатском Брестовцу, Омољици, Руми, Краљеву, Вршцу, Београду,
Пожаревцу, Старчеву, Новом Саду,
Швајцарској, Словенији, Румунији,
Босни и Херцеговини...
Од 3. ма ја 2007. го ди не КУД
„Станко Пауновић НИС–РНП” прославља славу Светог владике Николаја Велимировића.

НАША АНКЕТА
КАКО ФИНАНСИЈСКИ ИЗДРЖИТЕ ЈАНУАР?

Храна најскупља ставка

Б. ЈЕРЕМИЋ

М. БОГДАНОВИЋ

Јануар је месец с којим нам долазе
најлепши и најрадоснији празници.
Од дочека нове године, преко Божића и разних слава, стално нам трпеза
обилује разним специјалитетима, а у
кући скоро свакодневно имамо неке
госте који долазе у време празновања. С друге стране, овог месеца се
много и финансијски потрошимо, јер
је хладно, па грејање ради пуном паром, храна кошта, а додатно припремамо и поклоне за најмлађе укућане,
као и за децу наших рођака, комшија
и пријатеља. Играчке су данас скупе,
а жеље малишана ипак морају да се
испоштују, јер је то баш тај период у
години.
Питали смо суграђане како они
успевају да финансијски прегурају
јануар с обзиром на разне издатке
ко је хте ли – не хте ли мо ра ју да
испоштују.
БРАНИСЛАВ ЈЕРЕМИЋ,
машински техничар:
– Људи се доста истроше овог месеца. Деци се купују пакетићи, али

А. ЦВЕТКОВИЋ

Ј. ОЛЋАН

новца треба и за остале потрепштине
да би се адекватно прославили сви
празници. Славили смо све, па и српску Нову годину. То су моменти када
се окупљају ближа породица и фамилија и евоцирају се неке успомене на
претходне догађаје и сл. Треба славити, не треба ништа пропуштати. С
обзиром на наш стандард, много новца оде на храну.
МИЛУТИН БОГДАНОВИЋ,
пензионер:
– Ево, већ полако плаћамо рачуне
за претходни месец. Славили смо
стандардно Нову годину и Божић.
Највише новца у нашем дому оде на
поклоне за децу, за пакетиће, али и
за храну.
АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ,
радник:
– Као и сви, тешко изгурамо овај
месец. У јануару највише новца оде
на храну и гардеробу. Славили смо
српску Нову годину и Божић, а класичну Нову годину нисмо.

С. ГРУЈИЋ

Д. МАРКОВИЋ

ЈЕЛЕНА ОЛЋАН,
пијаниста-корепетитор:
– Мало смо славили. Већи је проблем обезбедити новац за плаћање
гаса зими. Велики су рачуни и то нам
тешко пада. Остало није тако страшно. За храну се потроши мало више
него иначе.
СНЕЖАНА ГРУЈИЋ,
медицинска сестра:
– Највише новца потрошимо на пакетиће за децу. Имамо доста малишана у окружењу, али највише оде
на наше дете. Издвоји се доста новца
и за намирнице и изласке.
ДУШИЦА МАРКОВИЋ,
пензионерка:
– Веома тешко се прегура месец с
пензијом коју имам. Углавном оде
највише новца на храну и дажбине.
Грејање нам је на плин, па сами контролишемо колико потрошимо, тако
да то није велики издатак.
Анкетирала Мирјана Марић
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ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

ОБАВЕЗНА РЕГИСТРАЦИЈА
ДО 31. ЈАНУАРА
Казне од 500.000
до 2.000.000 динара
ако се не изврши
евидентирање у
предвиђеном року

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Врсте опасних и штетних
материја у земљишту (2)
Кадмијум (Cd) јесте хемијски елемент који припада
групи опасних и штетних
материја. Кадмијум је елемент с врло токсичним дејством за биљке, животиње
и човека. Највише га има у
земљишту и атмосфери који се налазе углавном дуж
транзитних саобраћајница
и у земљиштима на којима
се примењује отпадни муљ,
нарочито индустријског порекла. Садржај у земљишту
се може повећати и применом фосфорних ђубрива, јер га руде фосфата садрже од 1 до 100 ppm. Садржај кадмијума у земљиштима у свету износи просечно 0,53 mg/kg, а у земљиштима централне Србије 0,805 mg/kg. У земљиштима града Панчева нађе но је у про се ку 0,38
mg/kg. У случају повећаних концентрација овог елемента може доћи до анемије, повећања крвног притиска, као и до појаве кардиоваскуларних болести.
Уколико се утврди повећан
садр жај кад ми јума у зе мљи шту, тре ба по ве ћа ти
његову адсорптивну способност односно извршити
калцификацију земљишта.
За калцификацију је најбоље користити млевени
кречњак (калцијум-карбонат), млевени доломит, живи – негашени креч (калцијум-оксид) и гашени креч
(калцијум-хидроксид).
Жива (Hg) једини је течни метал. Њен садржај у
земљишту највише зависи
од pH вредност земљишта
и садржаја органске материје. У пољопривреди се користи као фунгицид за запрашивање семена, потом
у шумској индустрији за чување дрвета. Највећи извор
загађења ваздуха живом је
сагоревање угља и нафте.
Садржаји живе у земљиштима у свету у просеку износе 0,100 mg/kg, а у земљиштима централне Срби је на ђе но је про сеч но
0,120 mg/kg. У земљиштима града Панчева нађено је
у просеку 0,050 mg/kg. Граница дозвољеног садржаја
у земљишту је 2 mg/kg. До
професионалног тровања
живом (меркуријализам)
долази удисањем живиних
пара и прашине са садржајем живе. Уколико се нађе
у већим количинама у организму, може довести до
акут ног тро ва ња пре ко
плућ ног еде ма, при 27
mg/m3 Hg у ваздуху, а мање уношење живе утиче на
губитак телесне масе, нестабилно кретање и некрозу бубрега. У људском организму жива се највише
акумулира у бубрезима, а
затим у мозгу, јетри и другим органима.
Арсен (As) у слободном
стању има метални изглед
и лако оксидише на ваздуху. Његова једињења су јаки отрови, познати још ста-

рим Египћанима. Због своје високе адсорпције и фиксације у земљишту његову
акумулацију треба очекивати у површинским слојевима земљишта. Садржај
арсена у земљиштима у свету просечно износи око 10
mg/kg. У земљиштима у Србији (без Војводине) износи 11 mg/kg, док је у земљиштима града Панчева
нађено у просеку 7,84 мг/кг.
Та вредност је доста мања
од просечне за земљишта у
свету и далеко мања од макси мал но до зво ље не (25
mg/kg). Арсен који је везан
у органска једињења (As5+)
и елементарни арсен нису
токсични, за разлику од неорганског тровалентног арсена (As3+). Тровање арсеном изазива опадање косе,
дерматитис и проблеме органа за варење, затим премореност, главобољу, збуњеност, психолошке проблеме и одређене промене
на јетри и бубрезима; ремети слузокожу крвних судова, доводи до појаве рака коже, плућа и мокраћне
бешике и др.
Флуор (F) надалеко је познат хемијски елемент, који се користи у заштити зуба и костију. Употреба флуора је вишеструка. Користи
се у нафтној индустрији
(као катализатор за добијање већег броја октана у
бензину), за добијање нервног отрова сарина, у индустрији алуминијума (где
битно снижава тачку топљења алуминијума), у нуклеарној индустрији за обогаћивање уранијума, при изради препарата за тровање
пацова и мишева, за производњу фреона и других
га со ва за рас хла ђи ва ње,
флуоресцентног светла, за
производњу синтетичких тепиха, пестицида, воска за
скије, водоотпорне одеће,
цигле и керамике, већине
компјутерских компоненти
и др. Укупни садржаји микроелемента флуора у земљиштима у свету крећу се
нај че шће од 100 до 500
mg/kg, а за земљишта тежег механичког састава иду
и до 700 mg/kg, па и више
од тога. Максимално дозвољена количина је још у дискусији, а засад је узето да
износи 500 mg/kg. За земљишта централне Србије
још нису објављени подаци. У земљиштима града
Панчева нађено га је у просеку 462,45 mg/kg. Флуорид (анион F− илити редуковани облик флуора) једна је од најотровнијих материја познатих човеку. Токсичнији је од олова, а тек
нешто мање токсичан од
арсена. Дете од 10 килограма тежине може бити
убијено стотим делом унце, а одрасла особа од 100
килограма може бити убијена дозом од једне десетине унце (једна унца је око
28,3 грама).

Законом о Централној евиденцији стварних власника који је
усвојен прошле године предвиђено је да се успостави јавна, је дин стве на, цен трал на,
електронска база података о
физичким лицима – стварним
власницима правних лица и
других субјеката регистрованих у Републици Србији. Од
почетка године омогућен је
приступ овој бази путем интернет странице Агенције за
привредне регистре и сви привредни субјекти морају да се
евидентирају до 31. јануара.
Обавезу евидентирања података о стварним власницима
има ју: при вред на дру штва
(осим јавних акционарских друштава), задруге, огранци страних привредних друштава, пословна удружења и удружења
(осим политичких странака,
синдиката, спортских организација и удружења, цркава и
верских заједница), фондације и задужбине, установe, страна представништва (привредних друштава, удружења, фондација и задужбина).
Закон се не примењује на
привредна друштва и установе
у којима је Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан односно оснивач.
Централна евиденција стварних власника води се електронским путем, преко интернет
странице Агенције, а корисник
мора да поседује: квалификовани електронски цертификат
(електронски потпис) издат од
цертификационог тела у Републици Србији, инсталиран читач електронских картица и
инсталирану апликацију NEXU за електронско потписивање, налог на систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре (налог у наведеном систему користи се за приступање свим електронским
услугама Агенције).
Лице овлашћено за заступање у регистрованом субјекту, с
корисничким налогом, приступа порталу Централне евиденције у коју треба да унесе податке о стварним власницима,
прописане Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”
бр. 41/18) и Правилником о
садржини Централне евиден-

ције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта („Сл. гласник РС” бр. 94/18 од 7. децембра 2018).
Као помоћ у коришћењу саме апликације можете погле-

дати водич у сликама и детаљно корисничко упутство. Агенција је припремила и видео-упутство за креирање налога,
које је објављено на званичном
„Јутјуб” каналу Агенције.
Потписивање квалификованим електронским потписом
законског заступника у електронском облику, путем интернета, објашњено је у техничком упутству за потписивање
докумената и захтева квалификованим електронским цер-

наведеним можемо указати на
то да је разлог успостављања
евиденције дат у образложењу
Предлога закона, где су наведени разлози за доношење, као
и анализа ефеката.
Закон се примењује на све
регистроване субјекте, и оне
основане, као и оне код којих
је дошло до промена власничке структуре, чланова органа
регистрованог субјекта, као и
до других промена на основу

ТЕХ НИЧ КА ПО ДР ШКА
Питања у вези с поступком евидентирања можете упутити
на електронску адресу stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs. На располагању је и техничка подршка АПР-а, који пружа помоћ
око апликације система за централизовано пријављивање
корисника, а с којим можете контактирати слањем имејла
на електронску адресу sd@apr.gov.rs, или позивом на број
011/20-20-293, радним данима Агенције, од 9 до 15 сати.
тификатом. Како би помогло
регистрованим субјектима у испуњавању законских обавеза,
Министарство привреде је припремило водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију.
Габријела Петковић Јовановић, пи-ар Агенције за привредне регистре, одговорила је
на наш упит како би се привредним субјектима додатно
појаснила неопходност евиденције у ову базу.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто је важно
да се ова евиденција обави?
– Зато што је, према предлогу Ми ни стар ства при вре де,
усвојен Закон о Централној евиденцији стварних власника, којим су уређени успостављање,
садржина, основи евидентирања и начин вођења Централне
евиденције стварних власника
правних лица и других субје-

ката регистрованих у Републици Србији.
Напомињемо да је Агенција
за привредне регистре орган
који спроводи закон те да је
Министарство привреде било
његов предлагач те у вези с

којих су испуњени услови за
стицање својства стварног власника регистрованог субјекта
прописани овим законом.
У ову јавну, јединствену, централну, електронску базу података уносиће се подаци о физичким лицима која су стварни власници регистрованог субјекта, који посредно или непосредно имају 25 одсто или
више удела, акција, права гласа или других права, на основу
којих учествују у управљању
регистрованим субјектом односно учествују у капиталу регистрованог субјекта са 25 одсто или више удела. У евиденцију ће се уписивати и физичка лица која посредно или непосредно имају преовлађујући
утицај на вођење послова и доношење одлука, која обезбеђују средства и по том основу
битно утичу на доношење одлука органа управљања регистрованог субјекта.
Овлашћено лице у регистрованом субјекту има обавезу да,
на основу докумената и података којима располаже, електронским путем упише у апликацију на порталу АПР-а физичко лица које је оснивач, повереник, заштитник, тј. лице
које има доминантан положај
у управљању трастом, односно
другом лицу страног права, као
и физичка лица која су регистрована за заступање задруга,
удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено
лице за заступање није пријавило друго физичко лице као
стварног власника.
Законом о привредним друштвима прописано је да члан
друштва може бити и правно
лице, док ће на основу овог закона бити утврђен власник или
члан до физичког лица. Такође, Законом о удружењима прописано је да се у регистар удружења уписује само законски за-

ступник удружења, док ће се у
овој евиденцији видети и подаци о физичким лицима која
управљају тим удружењима.
• За која удружења тачно важи ова обавеза?
– Овај закон се примењује
на све регистроване субјекте, а
када су удружења у питању, закон се примењује на пословна
удружења, удружења грађана,
као и представништва страних
удружења, односно не примењује се само на спортска удружења.
• Колике су казне ако се не
изврши евиденција?
– Агенција за привредне регистре има надлежност за успостављање и вођење Централне евиденције, као јавне електрон ске ба зе по да та ка, док
надзор над спровођењем овог
за ко на вр ши Ми ни стар ство
привреде.
У складу са законом и Правилником о садржини централне евиденције, Агенција је била дужна да успостави и омогући овлашћеном лицу несметан приступ Централној евиденцији ради евидентирања података о стварним власницима, што је Агенција и учинила
31. децембра 2018. године успостављањем Централне евиденције, којој се приступа преко интернет стране (портала)
Агенције, где је постављена
апликација за електронски унос
података.
Што се казни тиче, Законом
о Централној евиденцији стварних власника прописано је да
се сматра кривичним делом
прикривање стварног власника регистрованог субјекта, за
које одговара лице које у Централну евиденцију не упише
податке или упише неистинит
податак о стварном власнику,
промени или избрише истинит
податак о стварном власнику.
За ово дело прописана је казна
затвора од три месеца до пет
година.
Из но сом од 500.000 до
2.000.000 динара казниће се
регистровани субјекат – правно лице за следећи прекршај:
ако не изврши евидентирање
података о стварном власнику
регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року који је прописан законом, као и
ако нема и не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и
документа на основу којих је
евидентирао стварног власника регистрованог субјекта. За
овај прекршај одговорно лице
у правном лицу биће кажњено
новчаном казном од 50.000 до
150.000 динара.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НАСТАВАК УЛАГАЊА У ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ ВОЈВОЂАНА

НОВА ЕЛЕКТРОНСКА ПЛАТФОРМА

Брже и једноставније

Проблем имовинских
односа кочи
инвестиције у
школство
Ближи ђачким
клупама
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице традиционално, на почетку сваке године,
обавештава јавност о плановима и развојним програмима који ће бити реализовани у наредном периоду. Тим поводом
у четвртак, 10. јануара, у Новом Саду је одржана конференција за новинаре на којој је
јавност упозната с досадашњим
резултатима рада овог ресора
Покрајинске владе.
Секретаријат у 2019. години
располаже са 788 милиона динара и, према речима Михаља
Њилаша, покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине
– националне заједнице, већи
део поменуте суме, око 472 милиона, намењен је за образовање, док ће 316 милиона бити
усмерено за потребе војвођанских националних заједница.
Квалитет образовања
Према његовим речима, оно
што је обележило прошлу годину, а биће настављено и у
овој години, јесте остваривање
одличне сарадње с Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством
правде и Министарством државне управе и локалне самоуправе, као и с Канцеларијом
за управљање јавним улагањима. Како каже Њилаш, без те
са рад ње не би би ло мо гу ће
остварити напредак и континуитет у постизању добрих резултата. Истакао је да ће Секре та ри јат од ове го ди не

финансирати и програме који
треба да унапреде квалитет
образовања у предшколским
установама. Уједно, подсетио
је јавност на програм „Секретаријат ближи школским клупама”, који обухвата посете покрајинских службеника васпитно-образовним установама на
територији Војводине, и најавио да ће Секретаријат наставити да контактира с васпитно-образовним установама на
овакав начин и у 2019. години.
– Прошле године смо посетили укупно 548 основних и
средњих школа, предшколских
установа и домова ученика. До
овог пројекта поједине установе није нико од надлежних обишао више од педесет година.
Циљ је да се непосредно упознамо са актуелним проблемима сваке установе појединачно, да их решимо уколико је
то могуће на лицу места, али и
да исконтролишемо да ли се
новац који су добили путем
конкурса троши на адекватан
начин. Све проблеме које смо
уочили приликом обилазака, а
нисмо успели да превазиђемо,
настојаћемо да решимо у теку-

ћој го ди ни, та ко што ће мо
оформити тимове за помоћ и
подршку – рекао је Њилаш.
Надлежни у Покрајини уочили су велики број проблема
с којима се сусрећу васпитнообразовне установе у Војводини, а међу њима се издвајају
нерешени имовинско-правни
односи, застарелост опреме и
инфраструктуре, недостатак
стручног кадра, као и одсуство
уџбеника на језицима националних заједница.
Нове лиценце
Поред тога, на територији АП
Војводине спроводи се поступак дигитализације у основним и средњим школама, а жеља Секретаријата је да ђацима
омогући да се дигитално описмене. Наиме, 52 војвођанске
школе имају приступ „Мајкрософтовој” платформи „Office
365 Education”, тако да је 2.500
професора добило лиценце, а
око 30.000 ђака биће у прилици да научи како да користи
ову веома интересантну и корисну платформу.
У надлежном покрајинском
секретаријату истичу да се међу

значајнијим прошлогодишњим
постигнућима издваја и то што
је коначно почео поступак лиценцирања директора васпитно-образовних установа. Према важећем закону о основама
система образовања и васпитања, садашњи директори и кандидати за директоре дужни су
да имају положен овај испит.
Имајући у виду то што на територији АП Војводине има више
од 500 установа образовања, Секретаријат је дао рок од две године за стицање неопходне лиценце. Овај испит одржан је први пут у децембарском испитном року, када је од укупно једанаест кандидата испите положило њих седам.
Када је реч о националним
заједницама, Секретаријат планира да и у 2019. години настави улагања у развој мултикултурализма и међунационалне толеранције у Војводини. За
националне савете прошле године је издвојено шездесет милиона динара, а за 694 пројекта из области остваривања мањинских права укупно је издвојено педесет седам милиона динара.

Поглед на националну стратешку еколошку процену

Страну припремиo

Зоран
Станижан

мерења емисија опасних и загађујућих материја прикупљени с континуалних мерача који се налазе у Војловици и Старчеву. Аутори студије тврде да
су ова мерна места најближа
Рафинерији нафте Панчево.
Према овој студији, на мерној станици Старчево инсталисана је опрема за мерење
сумпор-диоксида, азотних оксида, амонијака, BTX-а (бензен, толуен, ксилен), угљен-моноксида, озона и суспендованих честица РМ-10. На мерном месту Војловица врше се
узорковања сумпор-диоксида,
ВТХ-а (бензен, толуен, ксилен)
и тоталног редукованог сумпора (ТRS). И то је све о учешћу
индустрије у лошем квалитету
панчевачког ваздуха.
Потом се даје анализа о негативном утицају отпадних вода на животну средину наше
локалне заједнице. Како стоји
у студији, „унутар самог комплекса Рафинерије нафте Панчево постоји мрежа санитарне
воде, прикључена на магистрални градски водовод. Просечна
потрошња санитарне воде износи 35 кубних метара на сат.
У систему Рафинерије поред
санитарне постоје још и системи процесне, расхладне и противпожарне воде, за које се користи вода са дунавског водозахвата. Воде се препумпавају
из Дунава до комплекса Рафинерије, где се затим таложе и

хемијски третирају до одређеног степена, а затим дистрибуирају у наведене системе. За
ове потребе се преко црпне станице преузима око 600–800 кубика дунавске воде за један сат”.
Лица која су урадила студију
као велики еколошки проблем
виде то што у „Војловици још
увек није изграђена градска фекална канализација на коју би
се могао прикључити канализациони систем Рафинерије.
Стога се „употребљене санитарне воде прикупљају и преко
лифт станица потискују колекторским цевима на предтретман у емшир јаму (сабирна јама), а затим препумпавају у бистрик, одакле се заједно са атмосферским водама шаљу потисним цевоводом у ’Азотарин’
канал” – стоји у „Стратешкој
процени утицаја за национални план за смањење емисија”.
Потом стручњаци објашњавају да се зауљене процесне воде испуштају у уљну канализацију, а затим се преко лифт
станица препумпавају у АПИ
сепаратор на примарну обраду. Потом из АПИ сепаратора
третирана отпадна вода потисним цевоводом одлази у „Петрохемију” на секундарну обраду у постројењу за пречишћавање. На крају констатују
да се и ове воде упуштају у
„Азотарин” канал, с том разликом што сада не не наводе
да ли је то проблем или не.

регистар хемикалија и да досијее електронским путем достављају Министарству. Нови систем омогућава неупоредиво бржу обраду података и постојаће двострука провера хемикалија које излазе
на тржиште. До сада су проверу обављали администрација Министарства и саветник за хемикалије, а од 1. јануара сам систем поредиће
хемикалије с подацима ЕУ и
директно указивати на евентуалност да нека хемикалија
садржи опасна својства. С друге стране, посебне надлежне
службе и стручна удружења
имаће лак и брз приступ информацијама и документацији о дозволама, супстанцама које изазивају забринутост
и другим. Да би привредни
субјекти и саветници за хемикалије били у могућности
да приступе e-порталу, неопходно је да претходно буду
регистровани.
Платформа за достављање
података о хемикалијама у
Регистар хемикалија (портал
е-ИРХ) креирана је у оквиру
пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Републици Србији”, који финансира Шведска агенција за развој и сарадњу.

АКЦИЈА ЉУБИТЕЉА ПТИЦА

Попис угрожених врста

У ЈЕКУ ПРИПРЕМА ПРЕГОВОРА СА ЕУ

Недавно је јавности представљена студија „Стратешка процена утицаја за национални
план за смањене емисија”, у
којој су дефинисана еколошки
најугроженија подручја у Републици Србији. Поред Бора,
Лазаревца, Обреновца, Костолца, Шапца, Крушевца, Смедерева, Београда итд., на црну
листу је стављена и наша локална средина. Разлог: хемијско-петрохемијски комплекс у
јужној индустријској зони.
Занимљиво је да се осим рафинеријског комплекса нигде
у студији не појављују подаци
о штетном дејству рада погона
„Петрохемије” и „Азотаре”. У
Панчеву је највећи загађивач
само „Енергана ’РАФИНЕРИЈА’, смештена у блоку девет
РНП-а, која служи за снабдевање процесних и ванпроцесних постројења Рафинерије
(електричном енергијом, технолошком паром, расхладном,
напојном и хемијски припремљеном и напојном котловском водом)”. Како пише у овом
документу, то постројење емитује опасне и загађујуће материје и утиче на стање животне
средине. То потврђују подаци

Електронска платформа за
интегрални регистар хемикалија, која ће, према мишљењу стручњака, знатно поједноставити и појефтинити административне процедуре у
хемијској индустрији, званично је доступна од 1. јануара,
а за биоцидне производе, како кажу надлежни у Министарству заштите животне средине, биће активирана у марту следеће године.
Држава тврди да су упис
хемикалија у регистар и промет на тржишту Републике
Србије под строгом контролом и надлежни истичу да је
пооштрена контрола оправдана јер се на тај начин спречавају малверзације односно
спречава се да се на тржишту
нађу производи који могу да
угрозе здравље становништва.
Министарство истиче да је
досадашњи посао регистрације поједностављен и убрзан. Обимна документација
коју око 3.300 привредних субјеката сваке године доставља ресорном министарству
на обраду и одобрење за промет на тржишту Србије сада
ће се налазити на једном месту. Преко новог е-портала
привредни субјекти могу сами директно да попуњавају

Када је реч о подземним водама, на основу резултата испитивања узорака подземних вода из 12 пијезометара лоцираних на простору јужно од индустријске зоне током 2017. године констатовано је повећано присуство арсена на већини локација.
Све у свему, сама студија је
површна и не даје јасну слику
о стварном стању. Занимљиво
је да је на основу ње урађен веома важан еколошки стратешки до ку мент На ци о нал ни
план за смањење емисије. Ове
две веома значајне студије јасно показују да се код нас озбиљан посао и даље ради веома
траљаво и нестручно.
Стиче се утисак да су стручњаци Института за архитектуру и урбанизам Србије и Машинског факултета у Београду
прикупили некакве податке мерења и за потребе Министарства животне средине урадили
ову студију, а да притом нису
консултовали ни надлежне у
јужној индустријској зони ни
локални Секретаријат за заштиту животне средине.
Министарство је најавило да
ће крајем године почети преговори са ЕУ у области заштите животне средине. Надамо
се да преговарачки тим има
бољу слику о стварном стању
животне средине, јер нас у супротном чека велика еколошка
бламажа.

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије до 30.
јануара спроводи традиционални зимски попис птица
водених станишта. Више од
150 волонтера-пописивача,
међу којима су и наши суграђани, обићи ће реке, језера,
баре, рибњаке, канале и слична водена станишта у потрази за птицама.
У наредне две недеље орнитолози и љубитељи птица
лоцираће и пребројаће дивље патке, гуске, лабудове,
барске коке, ждралове, чапље, ронце, гњурце, корморане, галебове, шљуке и бројне друге врсте дивљих птица
које живе уз водена станишта. Према речима организатора овог амбициозног посла, циљ овогодишњег зимског пописа птица је обилазак целокупних токова наших највећих река, попут Дунава, Саве, Тисе, Западне Мораве и Дрине. Пребројавање
птица на Дунаву, као и ранијих година, радиће се с воде
и с копна и то је, према речима стручњака, највећи изазов. Птице мочварице постају све угроженије широм света, првенствено због губитка
станишта, а исти случај је и
код нас. Недавно, због неодго вор ног по на ша ња љу ди,
услед великог пожара који је
избио на ободу Царске баре,
уништен је велики простор
на коме живе ретке врсте птица. Спаљивање њива у јесен
умногоме доприноси томе да
многе врсте беже из својих

природних станишта, услед
чега се нарушава природна
равнотежа. Стога је овогодишњи попис веома важан, јер
ће се упоређивањем с бројем
птица из прошлогодишњег
по пи си ва ња до би ти ја сна

слика о статусу популација и
угрожености појединих врста. Након тога, у сарадњи с
државним институцијама, биће донете одређене мере које треба да допринесу очувању и заштити птичјег фонда
у Србији.
Да подсетимо, попис птица се спроводи у Србији од
1982. године. Поред евидентирања врста и бројности уочених птица, истраживачи ће
бележити и случајеве криволова, стање екосистема, обала и шума у приобаљу река и
дивље депоније. Сви подаци
о забележеним и избројаним
птицама у Србији биће прослеђени у светску базу података, у Биро за истраживање
водених птица који се налази у Холандији. До сада је на
зимском попису у Србији забележено преко 90 врста птица водених станишта, а процењује се да у нашој земљи
зимује око 400.000 јединки.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Инат

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, хајде да признамо себи колико пута смо тврдоглаво наставили да се држимо свог мишљења, става
или одлуке иако су се околности промениле и очигледно је да смо погрешили. Колико смо, од ко зна које генерације уназад, наследили
уверење да је инат ствар генетике, да смо такав народ,
да је најбољи начин да се искаже отпор према некоме или
нечему – тврдоглавост.
Иако постаје очигледно да
повређујемо особе које волимо, упркос емотивној пукотини која постаје све дубља
између душа које су разумевале само језик љубави, настављамо да се инатимо и тонемо све више у своје животно блато горчине, страха и
озлојеђености. Веома успешно правимо зид око себе
уграђујући у њега хладноћу
беса и повређености. Сада нам
се од тог истог емотивног зида одбија све што мислимо и
осећамо и повређујемо се све
више отровним стрелицама
сопствених мисли.
Љубав је најјача покретачка сила у животу, али се повлачи пред нападом отровних мисли којима управља
инат. Губећи постепено емотивну заштиту, остајемо огољени, на удару хладних ветрова беса и огорчености. Настаје одлична клима за јачање ината, који сада може још
више да овлада разумом, правећи на тај начин непремостиве ледене препреке тамо
где су били пажљиво и нежно

грађени мостови љубави и захвалности.
На срећу, као најјача сила
која влада нашим универзумом, и када је пажљиво негована, љубав се не повлачи тек
тако. Једноставно не дозвољавамо да у себи препознамо
ниједан други осећај осим повређености. Горчина ината појачава осећај туге и она пада
као оклоп преко свега што смо
до јуче гледали очима љубави.
Не постоје помагала споља која би нам омогућила да
избистримо вид и сагледамо
штету направљену пустошењем разарајућег ината. Постајемо сведоци урушавања
вредности за које смо били
сигурни да су вечите и да
остају и када нас више не буде. Ако је нешто подлегло и
нестало под налетима пркосног беса, није ни било грађено на темељима љубави.
Урушавање сопствених илузија је најбоља ствар која може да се догоди у тренутку
када препознамо отров ината и пожелимо да га избацимо из себе. Олујни ветар повређености је, упркос рушилачкој намери, направио велико спремање душе, чистећи је од емотивног ђубрета
које се крило иза љубави.
Једини прави лек и противотров инату је инат, али
онај који покрећемо сами из
дубине нашег бића, када пронађемо ону скривену искру
љубави која нам је дата рођењем као дар нашој јединствености. Када решимо да
је доста пустошења, да живот у грчу није наша права
природа, спремни смо да покренемо љубав која ће оснажена растворити отров ината претварајући га само у горак укус, какав има буђење
после кошмарног сна на лежају сопствених илузија.
Препуштање инату или љубави – одлука је, као и увек,
на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како неговати
руке зими

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Шаке су, као и лице, најизложеније негативним спољним утицајима, али и погледима. Кожа на том делу тела
је сиромашна лојним жлездама и природним масноћама, тако да је потребна посебна нега и заштита како би
шаке одржале гипкост и здрав
и леп изглед.
Зими се ситуација погоршава услед сталне изложености ниским температурама,
влази, ветру, као и грејању у
становима. Топле рукавице
су неопходне када излазимо
напоље како бисмо бар тај
први удар хладноће ублажили. Нашим рукама не погодује ни стална изложеност јаким хемикалијама, абразивима и агресивним средствима за хигијену. Хемикалије
уклањају природне масноће
с површине коже, то јест филм

који има заштитну улогу. Руке ће вам бити веома захвалне ако користите заштитне
рукавице док перете суђе или
рибате купатило.
Често квашење, посебно
врућом водом, негативно утиче на кожу руку, јер долази
до испаравања воде с њене
површине и самим тим до
дехидратације. Тада руке постају храпаве, кожа је осетљивија и често пуца. Исти
ефекат имају и средства за
прање, јер су углавном веома
агресивна. Како би се сви ови
проблеми решили, треба редовно користити крему за руке. Бирајте ону која спречава
исушивање и уједно добро хидрира кожу. Најбољи ефекат
дају креме направљене на бази ши бутера, пчелињег воска, маслиновог, авокадовог
и кокосовог уља, алоја вере,
хијалуронске киселине и витамина. Мажите руке често,
а поготово када идете на спавање. Тада не штедите на креми. Било би добро да ставите
и танке памучне рукавице и
да тако преспавате.
Једном недељно направите
пилинг од мало меда, крупне
соли и кокосовог уља. Тако
ћете уклонити мртве ћелије
коже и учинићете је мекшом,
а састојци креме ће лакше
продрети у кожу. Парафинско паковање руку можете урадити у козметичком салону и
тако помоћи рукама да буду
лепше, здравије и млађе.

Петак, 18. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕГУРАЈТЕ ЈАНУАР УЗ САВЕТЕ ПСИХОТЕРАПЕУТА

ЗАШТО НАС ПОЧЕТАК ГОДИНЕ
БАЦА У ДЕПРЕСИЈУ
Тужни понедељак
„осети се” у целом
свету
Како да изађемо на
крај с негативним
емоцијама
Због чега нам
новогодишње одлуке
пропадају
Трећи понедељак у јануару званично је проглашен за најдепресивнији дан у години. У свету је познат и под називима
„плави понедељак” или „тужни
понедељак”, а овај неславни статус стекао је из више разлога.
Ово је, наиме, доба године
када је празнична еуфорија коначно утихнула и поново смо
се вратили у реалност, где су
нас, између осталог, дочекали
новчаници испражњени током
недеља славља, вишак килограма, здравствене тегобе, повратак на посао, завршетак зимског распуста, неочишћени тротоари, бљузгавица, хладноћа и
неплаћени рачуни. Успут смо
већ стигли и да прекршимо неку од својих новогодишњих одлука, па нас је то додатно онеспокојило.
И то ће проћи
Све ово чини нас врло нервознима, што отежава комуникацију с другима и ствара нам
додатну тензију и проблеме. Из
таквог стања свести ништа није лакше него смислити још неки проблем и пронаћи нешто
лоше чак и у добрим стварима.

Након периода
слављеничког расположења, када је све
прштало од лепих
жеља, шљокица и
ватромета, следи,
често непријатан,
повратак у реалност.
Кажу да се ова грудва нагомилане негативне енергије претвара у убитачну лавину управо тог трећег понедељка у години. О томе да ситуација није нимало безазлена, сведочи
и драматично повећан број самоубистава (која су свакако
чешћа у децембру и јануару)
управо на овај дан. Сад када
све ово знате, требало би да
одахнете: нисте једини. У овом
тренутку разуме вас бар трећина планете. А има још једна боља вест и она гласи: и то
ће проћи. И то врло брзо, судећи по речима наше саговорнице Јадранке Грујичић Ђурић, психолога и психотерапеута из удружења „Психогенеза”. Ко би боље од ње знао
како се избавити из канала у
који смо ових дана колективно упали.
– Након вишедневног слављеничког расположења, када је све прштало од лепих
жеља, насмејаних лица, срдачних честитки, шљокица и
ватромета, следи повратак у
реалност и свакодневицу, када схватамо да је све остало
мање-више исто као што је
било, осим што је година нова. Управо зато велики број
људи се након завршетка празника осећа нерасположено,
безвољно и депресивно. Ова
осећања честа су и пре празника, као и током њих, када

се од људи очекује да су насмејани, срећни, да забораве
на проблеме, што врло често
има контраефекат, те изазива
немир и тензију. Наиме, празници су време када је цела
породица на окупу, када сумирамо своје резултате, успехе и неуспехе, с надом у боља
решења, те лако могу изаћи
на видело проблеми који су
занемаривани и гурани под
тепих. Стога у бројним породицама баш у време празничне еуфорије између појединих
чланова севају варнице и до
неба нараста тензија у међусобним односима – каже Јадранка Грујичић Ђурић.
Она подсећа и на још једну
категорију људи којој празници тешко падају, а то су особе

Јадранка Грујичић Ђурић
које немају с ким да проведу
те веселе дане – оне које немају емотивне партнере, пријатеље или чија је породица далеко. Те особе се, тврди наша саговорница, током ових слављеничких дана осећају депресивно, јер су ускраћене за она задовољства која пружају заједница, дружења и хармонија топлог дома.
– Према неким истраживањима, чак 30 одсто људи, односно скоро трећина популације, осећа се изгубљено, неиспуњено и несрећно током
или након празника. Ипак, добра вест је да празнична депресија не траје дуго. Као што
неосетно дође, исто тако, у највећем броју случајева, релативно брзо и лако прође. Међутим, ако потраје дуже време и
не јењава иако су празници увелико прошли, особа би се морала обратити за помоћ свом
психологу, који јој може помоћи да се суочи с проблемима и пронађе најбоље решење
– наглашава Јадранка Грујичић Ђурић.
Будите реални
Још једна од ситуација о коју се
готово сви на почетку јануара
саплетемо, јесте спровођење новогодишњих одлука у дело.
Обично већ последњег дана
старе године или у првим данима нове седнемо уз кафу или
чај, зашиљимо оловку и кренемо. Нанижемо на парчету
папира разноразне одлуке и
циљеве, жеље и планове: од нове фигуре или остављања цигарета, преко додатне едукације или више вежбања, до мање нервирања, боље организације или више прочитаних књига. А онда се сетимо да потражимо исти тај списак од прошле године. Најчешће, наравно, схватимо да су оба списка
скоро идентична, а да готово
ниједну од прошлогодишњих
одлука нисмо реализовали или

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Не брини, биће све у реду
изгурали до краја. Тада се уплетемо у зачарани круг самооптуживања, осећаја кривице и
незадовољства. Питали смо нашу саговорницу зашто нам се
ово дешава и како да донесемо одлуке које ћемо заиста и
остварити уместо да поново
разочарамо сами себе.
– Долазак нове године асоцира нас на нове почетке, подсећа нас на неостварене жеље
и подстиче на доношење значајних одлука као што су: престаћу да пушим; смршаћу; бићу срећнији, здравији и слично. Ипак, често нас, готово неприметно, новогодишња еуфорија увуче у вртлог нереалних
жеља и очекивања да ће се нешто преко ноћи променити,
што се у реалности ретко дешава. Иако је постојање жеље
да се квалитет живота унапреди значајно за промену, то је

само први корак. Да бисмо своје одлуке реализовали, треба
нам много више труда. Потребно је поставити реалне, јасне и специфичне циљеве, разложити циљ на једноставније
задатке, направити стратегију
и пратити ток реализације. Битно је да себе знамо да мотивишемо када осетимо да посустајемо и нисмо задовољни исходом, као и да се наградимо
сваки пут када успешно реализујемо и најједноставнији
задатак који нас је довео корак ближе циљу – истиче Јадранка Грујичић Ђурић.
Она додаје да за доношење
одлука или остваривање жеља
не морамо чекати нову годину
или понедељак. Уместо тога,
нека сваки нови дан за нас буде нова могућност за промену,
јер промене заправо и зависе
искључиво од нас самих.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Запечене лазање
Састојци за тесто: 350 г брашна, два јајета, мало соли и око
1,5 дл воде.
Надев: 400 г млевеног меса,
већа главица црног лука, једна
шаргарепа, со, бибер, један
лист ловора, гранчица рузмарина, две-три кашике конзервисаног парадајза и један децилитар црног вина.
Бешамел умак: 60 г маслаца, две пуне кашике брашна, 6-7 дл
млека, равна кашичица соли, мало нарибаног мускатног орашчића
и 60 г нарибаног пармезана.
Припрема: Од брашна, јаја, соли и мало воде замесите тесто као
за резанце. Оставите да се одмори десетак минута, а затим танко
развијте кору величине 40 x 50 цм и точкићем или оштрим ножем
исеците на правоугаонике. Тесто се може још мало просушити на
столу док припремате надев.
На мало уља пропржите ситно сецкани црни лук и шаргарепу
исецкану на коцкице. Додајте затим млевено месо и зачине, посолите и побиберите по укусу, па динстајте док течност не испари. На
крају додајте две-три кашике пелата (може и више по жељи) и мало црног вина, па све заједно кувајте још неколико минута.
Припремите бешамел тако што ћете на тихој температури отопити маслац и додати брашно, па кратко пропржити. Сипајте мало
хладног млека и непрестано мешајте све док не добијете фини умак.
Додајте со и мало нарибаног мускатног орашчића, па кувајте још неколико минута. На крају ставите и нарибани пармезан или неки други сир који ће се фино растопити.
Тесто за лазање кувајте у сланој води, спуштајте по неколико листића и извадите их после 4-5 минута. Одмах ређајте у плех за печење: ред теста, па затим ред фила, а преко меса сипајте неколико
кашика бешамела. Није потребно много бешамела пошто је тесто
већ претходно скувано и мекано. Поступак понављајте док не потрошите сав материјал. Нека на крају буде само тесто, које ћете прелити преосталим бешамелом. Можете нарибати још мало сира одгоре
ако вам остане.
Пеците у рерни на 200 степени око 30 минута док се све лепо не
зарумени. Исеците на коцке и послужите док је фино топло.
Напомена: Кад поређате све слојеве за лазање, можете их тако
замрзнути. Плех претходно обложите алуминијумском фолијом, па
кад се лазање стегну, само извадите заједно с фолијом и чувајте у
замрзивачу до употребе. Пред ручак лазање само ставите поново у
плех и кратко запеците у рерни.
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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ДЕЧЈИ БРАКОВИ, КОМПЛЕКСАН ПРОБЛЕМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

РЕАЛНОСТ ОД КОЈЕ СЕ НЕ СМЕ
ОКРЕНУТИ ГЛАВА
Под дечјим браком се подразумева да је једно од двоје супружника млађе од осамнаест
година. Иако је забрањен скоро свуда, у свету се годишње
склопи преко десет милиона
таквих бракова. Према истраживању УНИЦЕФ-а, у Србији
је ова пракса најприсутнија међу ромском популацијом, у којој више од половине девојчица (57 одсто) ступа у брак пре
навршених осамнаест година,
а скоро једна петина њих (18
одсто) и пре навршених петнаест година живота. Пре пунолетства 40 одсто девојчица
из ромских насеља роди дете,
а пет одсто њих и пре навршених петнаест година. Од хиљаду деце у ромским насељима у
Србији умре њих четрнаесторо, а трудноћа представља водећи узрок смртности девојчица узраста од петнаест до деветнаест година.
Проблем дечјих бракова није
искључиво везан за ромску популацију. Ова пракса присутна је, мада у много мањој мери, и у руралним подручјима
међу ниже образованим и сиромашним слојевима друштва.
Напори Владе
Др Снежана Вуковић, самостална саветница у Министарству
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, каже да је „с циљем решавања
овог ком плек сног про бле ма
Влада оформила Координационо тело за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, чиме је
омогућена интегрисана акција
различитих ресора: образовања, здравља, социјалне заштите и правосуђа, који заједничким деловањем треба да створе услове да се пракса дечјег
брака искорени”.
Узроци ове појаве су вишеслојни. Поред сиромаштва, један од главних узрока је патри-

јархална средина у којој су женама предодређене улоге: у
ромској заједници то су улоге
мајки и супруга, а њихов професионални живот и потреба
за школовањем не постоје. Др
Снежана Вуковић каже да је
то разлог због ког је врло важно да се у области образовања реагује, и додаје:
– У ромској заједници образовање није перципирано као
важно. Оно може бити пожељно, али није довољно вредновано, јер већина припадника
ромске заједнице не верује да
ће им оно омогућити адекватан статус у друштву. Зато је
важно да систем реагује, да анимира локалне заједнице и спроводи афирмативне мере које
омогућавају лакши приступ и
останак у процесу образовања.
Једна од афирмативних мера које Влада спроводи, јесте
приоритет приликом уписа у
предшколске установе за децу из осетљивих друштвених
група.
– Ово је врло важна мера,
јер дете у предшколској уста-

нови стиче адекватан вредносни систем, излази из заједнице и вакуума одређених начина понашања. Економска баријера се смањује, јер се деци
даје могућност да уче, боје, цртају, оду у позориште – рекла
је др Снежана Вуковић.
Афирмативне мере
На основу пројекта инклузивног предшколског образовања
који Влада Србије реализује уз
подршку Светске банке, у наредне четири године биће отворено седамнаест хиљада нових
места у установама за децу, а
локалне самоуправе добиће могућност да раде пројекте подршке родитељима из области
социјале и образовања.
Афирмативним мерама олакшане су процедуре за упис у
основну школу. Више није неопходно да родитељи поседују
важећу личну документацију.
Деца не морају да пролазе кроз
систем испитивања пре поласка у основну школу, већ тек
када се адаптирају и када им
се омогући тестирање на матер-

њем језику. Као изузетно значајно, Снежана Вуковић наводи рад педагошких асистената, којих тренутно у Србији има
181, а њихов број ће ове године бити повећан за још 50 цертификованих асистената.
– Педагошки асистенти раде с децом, али и с ромском
заједницом и породицом. То је
још једна врло важна мера која утиче на смањење броја раних бракова. Дете које редовно иде у школу, теже ће се одлучити на тако екстреман корак као што су трудноћа или
удаја – објашњава др Снежана
Вуковић.
Као једну од корисних будућих мера о којима држава треба да размишља, она предлаже доношење протокола којим
би интерсекторска подршка и
сарадња биле јасније дефинисане. Самостална саветница у
Министарству подвлачи да би
боља сарадња међу институцијама омогућила још ефикаснију акцију у вези с решавањем
проблема дечјих бракова.
Б. Павловић Симић

„Ђаво и његови
анђели” Куртa Флашa
Књига описује
библијске почетке и демонологију коју су црквени оци исткали у средњем
веку, кобну повезаност између
сотоне и сексуалности, веровање у ђавола и
прогон вештица.
Курт Флаш нас
води у посету
паклу, посвећује пажњу ђаволовим сарадницима, анђелима зла, и прати његову историју све до данашњице.
Ђаво се дубоко мешао у
човекову свакодневицу док

му плодови просветитељства нису ускратили моћ. А
ипак данас најразличитије црквене,
теолошке, па и
фундаменталистичке групе наглашавају стварност
његове моћи. Папа
Јован Павле II је
1998. године прерадио и обновио
ритуал истеривања
ђавола из 1614.
Флаш у својој историји посебно истиче оне мислиоце
који својим делима нису јачали ђаволову моћ, већ су
настојали да га скину с додељеног му трона.

Два читаоца који до среде, 23. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
су по вама ђаволска посла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ђаво и његови анђели” Куртa Флашa. 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

„Правило 5 секунди”
Мел Робинс
Ускоро ћете
научити нешто
стварно фантастично – како да промените живот за
само пет секунди. Звучи
немогуће, зар
не? Али није.
Реч је о науци.
И ова књига ће
вам то доказати. Живот се
мења доношењем оваквих одлука. У ствари, то је једини начин на
који се уопште можете променити.
Ово је истинита прича о
правилу 5 секунди: о каквом
правилу је реч, зашто оно

увек успева и како је променило
живот многим
људима широм
света. Ово правило се лако учи
и његов учинак
је невероватан.
Заправо, оно је
тајна којом се
може променити
апсолутно све.
Чим га научите,
одмах можете
почети да га примењујете. Помоћи ће вам да
живите, волите, радите и говорите с много више самопоуздања и одважности. Употребите ли га једном, увек
ће бити поред вас кад вам
затреба.

ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ, УСПЕШНА ЧЛАНИЦА ОРИЈЕНТИРИНГ КЛУБА „ОСА”

Природа, карта и компас оплемењују
дух, тело и мозак
Оријентиринг је нов, али веома комплексан и живописан
спорт, будући да се своди на
сналажење у природи, то јест
прелажење одређеног броја контролних тачака на одговарајућој дистанци.
Панчево има млад премда
прилично успешан клуб под
називом „Оса”, чија је једна од
најистакнутијих чланица Јелена Станковић. Она је у тек минулој години заузела друго место у категорији Ж35.
– Случајно сам открила овај
занимљиви спорт 2013. године, када сам оријентирце видела у Народној башти, а као
бившој атлетичарки и одбојкашици није ми било превише
тешко да се прилагодим. Веома ми се допао тај осећај кад
кренеш кроз шуму и почнеш
да трагаш, што вероватно активира неке заборављене инстинкте у човеку. Свидели су
ми се и људи који се баве тим
спортом, јер овде нема допинга, лактања и претераног професионализма; сви само желе
да се лепо проведу у природи
и науче неке вештине – каже
Јелена.
Прва озбиљнија трка била јој
је на Копаонику 2013. године,
где је терен екстремно тежак,
с много узбрдица и опасности,
па тамо долазе да се опробају
такмичари из целог света. Специфичност је да садржи и маг-

нетне руде, због чега компас
није онакав какав треба да буде и сваки учесник мора добро
да размисли колико му та справа одступа од правца.
– То ватрено крштење није
било најуспешније, јер сам одустала, па ми је, због пада самопоуздање, било тешко да
одем на следећу трку. Ипак,
успела сам да пребродим кризу и постепено научим како
да уклопим психофизичку снагу са сналажењем на карти,
јер у сваком тренутку мораш
да знаш где се налазиш и на
мапи и у природи. Након тога сам правила паузу због посла, да бих се вратила претпрошле године и освојила неке медаље, као и прошле, када

је и основана „Оса”. Од клуба
не очекујем ништа спектакуларно, јер смо још увек у повоју, али знам да ће то бити
друкчије када станемо на ноге. Одушевљава та породична
атмосфера и када се окупимо
у Народној башти, о свему се
лако договоримо, а дружимо
се и приватно. Засад се сами
финансирамо, купујемо патике, тренерке и остало и некако се уклапамо око превоза –
истиче ова Панчевка.
Било је и тешких терена, попут ноћног оријентиринга 2016.
године, на којем је Јелена освојила друго место, са два и по
сата, и то помоћу лампе; била
је једна од четири које су завршиле трку од њих петнаест на

старту. С друге стране, прошле
године на стази у Ресавици било је много ситног камења, а
тамо је Јелена чак и озледила
зглоб, али је упркос томе издржала. То јој је, на срећу, била и
једина повреда.
– У дисциплини Ж35 ове године сам учествовала на двадесетак такмичења, а у конкуренцији је било четрдесетак
учесника, међу којима и легендарна Ирина Јухас. Она је
једина била испред мене, и то
са свега петнаестак минута разлике. Углавном сам освајала
друга и трећа места, док ми је
у Панчеву Ирина побегла за
само пет секунди. Опет је најтеже било на Копаонику, где
смо све време били мокри од
кише, до те мере да сам испаравала на стази. После сам се
мало и разболела, али не жалим, јер од овог спорта има неупоредиво више користи за организам него штете. Све у свему, планирам да и наредне године идем на све велике трке,
које су ми уједно и најбољи
тренинзи, јер имамо проблем
недостатка терена, будући да
су најближи Авала и Песак –
истиче Јелена.
Нема сумње да ће се она још
дуго дружити с картом и компасом, јер овакав начин боравка у природи оплемењује и дух
и тело, али и мозак.
Ј. Ф.

Два читаоца који до среде, 23. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
имате правила по којима радите одређене ствари?”, наградићемо по једним примерком књиге „Правило 5 секунди”
Мел Робинс. 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

Шерпе, лонци
и вишкови
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли сте
се икада заљубили на први
поглед. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Једног дана у децембру” Џози
Силвер за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
На гра ђе ни су чи та о ци
који су по сла ли сле де ће
СМС-ове:
„Да ми је неко рекао да ћу
ис пра ћа ти и до че ки ва ти
’Ниш експрес’ на релацији
Панчево–Ниш већ четири године, не бих веровала у ту
чаробну љубав на први поглед.” 064/9037...
„И на први и на сто први,
кад год прођем поред огледала, то ми се деси. Шифра:
’Нарцисоидни поремећај’.”
064/3665...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање шта им је највише обележило празнике. Они ће освојити по један примерак књиге „Београдски трио” Горана
Марковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Шпорет и лонци.”
064/1792...
„Гомилање килограма с којима ћу сад морати да видим шта ћу.” 063/1002...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
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ПРИЧЕ ИЗ АРХИВА – ЛИВИЈУС БАЛНОЖАН

РАЗГОВОР БЕЗ ПОВОДА: РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ, НОВИНАРКА

Поларни медведи
из банатске равнице

УВЕК ИМА ЉУБАВИ КАДА
ЈЕ ЧОВЕК ИСКРЕН

Случајни пролазник кроз наш
град сигурно би се изненадио
када би успут чуо договор двоје Панчеваца: „Нађемо се код
’Два бела медведа’”. Додуше,
могао би помислити да је у питању кафана или неки сличан
објекат за састанке, али врло
је мало вероватно да би му на
памет пало да је у питању омиљена скулптура већине наших
суграђана која преко четири
деценије краси трг у центру
града.
„Два бела медведа” дело су
Ливијуса Балножана, познатог
уметника и вајара, професора
ликовне уметности, заљубљеника у спорт и природу. И данас, као и давних седамдесетих година прошлог века, када је скулптура настала, неки

из ра жа ва ју чу ђе ње ње го вим
избором поларних медведа за
тему. Кажу да је баш тако хтео
и да му се у избор нико није
мешао.
Рођен је 1930. године у Банатском Новом Селу, где је завршио основну школу. Гимназију је уписао у Вршцу, а годину дана био је ђак панчевачке
техничке школе. Пет година је
учио примењену уметност у
Нишу, да би дипломирао на
Академији примењених уметности у Београду у класи професора Радета Станковића, познатог по споменику на Авали. Као велики локалпатриота
и заљубљеник у родно село,
остао је имун на бројне понуде
да предаје и да се вајарством
бави у Панчеву, Вршцу или Београду. Скроман и једноставан,
одлучио се за миран живот у
родном селу, где се запослио
као професор ликовне уметности у основној школи. Ту је дочекао и пензију.
У ле то пи су шко ле сто ји:
„Школа као друштвена установа од посебног значаја негује разне активности и постаје жариште целокупног јавног и културног живота. Али,

сти. Сви они долазили су у његов атеље у адаптираној учионици старе школе, било да се
припремају за ликовне студије, било само као заљубљеници
у уметност. С великим ентузијазмом професор Балножан им
је, поред знања, пружао подршку у даљем раду и стваралаштву, а они су заузврат помагали уметнички живот Дома
културе, где су организоване
бројне изложбе. Ликовно-уметнички живот Новог Села цветао је у то време и, како се наводи у летопису, „доприносио
целокупном културном развоју места”. Ливијус Балножан
преминуо је 25. августа 2005.
Што се „Два бела медведа”
тиче, према програму Фонда
за стваралаштво за 1971. годи-

ну, усвојена је одлука да се Ливијусу Балножану одобре средства за скулптуру која ће бити
изложена у Панчеву. Сам Ливијус је изразио жељу да ради
у камену, тако да је венчачки
мермер преко Културно-просветне заједнице наручен из
Аранђеловца. У избору и куповини камена стручну помоћ
пружили су организатори аранђе ло вач ке ма ни фе ста ци је
„Мермер и звуци”. Како наводи Витомир Сударски у својој
књизи о панчевачким споменицима културе, усред лета у
Ново Село стигао је камион са
осамсто тона белог камена. Дизалицом позајмљеном из Рафинерије камен је допремљен
у двориште школе, где су сада
чувени бели медведи рођени.
Када је скулптура завршена,
на предлог градских архитеката, одређена јој је локација испред некадашње „Тргопродуктове” робне куће у Улици ЈНА
(данас Војводе Радомира Путника). Како наводи Витомир
Сударски, нису ни помишљали да ће избором локације нанети штету челницима „Тргопродукта”. Панчевци су причали да медведи симболизују

Овако је почело седамдесетих година
ипак, од свих активности, ликовни живот је посебно изражен захваљујући стваралачкој
ак тив но сти ва ја ра Ли ви ју са
Балножана”.
Омиљен међу ученицима,
професор Балножан је основао
праву малу ликовну колонију
у Банатском Новом Селу, где
није окупљао само ђаке, већ и
одрасле људе склоне уметно-

руководство: Гојка Ђурића и
Милана Шукунду, обојицу рођене Босанце.
Било како било, медведи су
и данас ту међу нама, достојанствени, монументални и бели, на радост деце која се на
њих генерацијама пењу и свих
нас који можемо да драгим људима кажемо: „Видимо се код
медведа”.

Радмила Вукелић је каријеру
започела 1971. године на Радио Ковину. У Панчево је дошла 1979. године и постала
„први глас Радио Панчева”. У
преко четири деценије дугој
каријери опробала се у свим
формама медијског израза. Била је спикер, новинар и уредник на Радио Панчеву, Телевизији Панчево, у „Панчевцу”
и „Пресу”. Хонорарно је радила за „Јутеф” и часопис „Мама”. Разговор с Радмилом Вукелић је као поток – брз и бистар, ношен њеном непресушном енергијом којом одувек
плени. Питања није потребно
постављати, Радино животно и
професионално искуство извиру из сваке реченице, сваког
геста. Лако је водити разговор,
али тешко је у једном интервјуу наћи места за све оно што
Радмила јесте. Много тога није речено, али оно суштинско
јесте: будимо у служби добра.
ПАНЧЕВАЦ: Како проводите пензионерске дане поштено
заслуженог одмора?
РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ: Интересантна је ствар да сам дошла до закључка да уопште немам времена. Питам се како
сам успевала да постигнем све
што сам постизала. И онда закључим да је организам попустио, године су стигле и немам
ту брзину. Али у сталној сам
акцији. Ово је прва година да
нисам пословно ангажована.
Припремам се да прочитам
„Златно руно” Борислава Пекића. С видом који слаби, то
ми је велики изазов.
• Колико је било тешко изаћи из новинарског посла и медија, да ли вам недостају?
– Морам признати да је посла било превише. Радити по
седамнаест, а понекад и двадесет сати дневно, да бих се
након неколико сати одмора
опет вратила пред микрофон
и камере, било је претешко.
Ако се томе дода да такво залагање није увек адекватно цењено, онда то заиста буде још
теже. Умела сам да водим програм с крвним притиском 220
са 120. Осетим да сам лоше,
али не прекидам. Професионална сам и водим програм даље. И нико не зна да ми је лоше. Осмех за све, увек. Новинарство ми није донело новац.
Оно што је највредније, јесу
људи којима сам била у прилици да помогнем. Ту наравно
морам да нагласим да то не
бих могла да постигнем да иза
мене није постојала подршка
институција: веровало се радију, телевизији, „Панчевцу”, па
самим тим и мени. Оно што
ме највише испуњава, јесте чињеница да смо урадили многе
хуманитарне акције преко сва
три медија. То је за мене суштина посла којим се бавим
преко четрдесет година – да
будемо у служби добра.
• По чему је специфична ваша новинарска каријера?
– Желела сам увек од свега
по мало. Радила сам, када је
било потребно, политику, али
махом здравство, социјалу, културу. Увек сам се потпуно предавала области коју радим. Мени није било тешко и веома
сам волела, иако сам већ била
у озбиљ ни јим го ди на ма, да
прикажем људе који то заслужују. Ишла сам код пекара ноћу, и то у јулу, када је температура у пекари преко 60 степени. Или, с полицијом будем
на терену да бих пренела шта
њихов посао значи и захтева.
Желела сам да прикажем колико ти „обични” људи дају себе у наизглед обичном послу

којим се баве. Пратила сам чистаче улица, није ми било тешко да с њима проведем читаву ноћ. Биле су то потребне,
мени изузетно значајне и драге приче. Многи гледаоци и
читаоци их још памте и то ми
уз речи хвале говоре када ме
сретну.
• Колика је одговорност медијских радника и медија, колико смо важни људима?
– За мене је посао у медијима ви со ко од го вор на ствар.
Истина је најјача и увек цењена. И то што ми понекад помислимо да наше читаоце, гледаоце, слушаоце можемо да
преваримо, грдно се варамо.
Као новинар, ти се мораш понашати тако да уважаваш и човека и ситуацију. Никада нисам била од оних који су волели сензације. Често су се љутили на мене, јер сам увек инсистирала на расветљавању проблема. Својим писањем помогли смо да се многе ствари реше. Успели смо да спречимо
да се изгради спалионица биолошког болничког отпада између Инфективног и Дечјег
одељења. Позвала сам тада Републичку инспекцију. Мислим
да та спалионица још није саграђена и због тога ми је жао,
али сам поносна што није саграђена тамо где су намеравали. Због ове акције на три месеца ми је био забрањен службени улазак у болницу, али
смо истрајали. За уређење Инфективног одељења пола свога
срца сам дала. Много новинарског рада и енергије сам у то
уложила. Не могу да дочекам
да се заврши уређење и ако ме
не позову на свечано отварање,

ја ћу отићи сама. Али верујем
да хоће.
• Која је основна идеја којом
сте се водили док сте радили?
– Данашњи медији морају да
схвате да ми треба да чинимо
добро и да се за добро боримо.
Много дивних ствари смо радили... Сећам се акције „Панчевца” за уређење Дечјег интерног одељења. Позвали смо
сликаре у госте, не сећам се ни
колико смо слика добили. Биљана Бралушић нам је довела
Дејана Ђуровића, који је водио
аукцију слика, и успели смо да
купимо оно најнеопходније. Не
могу ни да набројим све сличне акције које смо водили. Моја девиза је да увек има излаза
када човек хоће да ради и увек
има љубави када је човек искрен.
• Који део свог професионалног живота посебно цените
с обзиром на то да сте у медијима радили буквално све: као
спикерка, новинарка, уредница, а врло често сте се налазили у све три улоге упоредо?
– Захвална сам овом послу,
који ми је дао прилику да упознам много паметних људи. На
мене су увек остављали највећи утисак они високообразовани, важни људи који својим
понашањем и ставом на томе
не инсистирају. Ја сам ишла у
школу код чувене Драге Јонаш,
на своју иницијативу, јер нисам завршила књижевност и
нисам знала акценте. Драга је
била велика у сваком смислу.
Када је чула да већ радим, а
желим да се усавршим, није
желела да ми наплати обуку.
Ценила је рад и жељу. Изузетно сам јој захвална на свему,
јер с Драгом Јонаш разгова-

рати, то је као да ти се отвори
светска енциклопедија. Кроз
овај посао сам много добила, у
духовном и интелектуалном
смислу. У настојању да се разуме човек. То нас некада не
науче код куће. Ја сам десето
дете у породици и није било
времена за мене. Учила сам сама. Зато ми је увек било драго
када у редакцију дођу млади
људи, са жељом да науче, да
буду бољи. Све што сам знала
и умела, трудила сам се да им
пренесем. На многе сам и данас врло поносна. Нека се сами препознају.
• Сигурно постоје и неки моменти који су вам тешко пали.
– Што се посла тиче, колико
год да је било задатака, не могу да кажем да ми је нешто било много тешко, можда га је
само било превише за један
дан. Али бомбардовање је, рецимо, било мучно. И приватно
и пословно. Сви смо радили у
немогућим условима, под сиренама, с главом у торби ишли
на терен и увек били на лицу
места. Тешко време. Без обзира на све, ми смо се и тада шалили и радили. Морало се тако. И то је лепота овог посла.
• Када гледате у сутра, шта
видите?
– Као свака мајка, будућност
гледам кроз своје дете. То „сутра” видим као остварење његових циљева. Желим да оствари своје снове.

Страну припремила

Биљана Павловић
Симић
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ (2)

ЧЕКАЈУЋИ ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Како су у протеклој години
функционисала панчевачка насељена места, шта је урађено,
а шта није, или бар не још увек,
рећи ће у првим јануарским
издањима „Панчевца” први људи скупштина сеоских месних
заједница.
Они ће уједно и најавити шта
грађани који су их бирали могу да очекују у тек започетој
години.
У актуелном броју говориће
представници Банатског Новог
Села и Брестовца.
Током 2018. године Месна заједница Ново Село чинила је,
према речима председника Недељка Топића, све што је у њеној могућности како би побољшала квалитет живота својих
мештана.
Упркос томе што су финансиј ска сред ства би ла ве о ма
ограничена, он истиче да се у
складу с могућностима излазило у сусрет свима који су затражили помоћ.
Новосељанска капела
– Треба апострофирати изузетну сарадњу с Градом Панчевом, који је увек излазио у сусрет и подупирао наше иницијативе, као и садејство с нашим комуналним предузећем,
које је, без обзира на мањак
људи, у веома кратком року решавало проблеме, а имали смо
одличне односе са изузетно активним локалним удружењима грађана. Све у свему, за нама је тешка година, у којој смо
се сви заједно максимално трудили да ово буде лепо место за
живот и да суграђанима понудимо што више квалитетних
садржаја – наводи Топић.
Као најважнији пројекат током 2018. године он издваја
изградњу капеле на Источном
гробљу, а тренутно је у поступку набавка опреме за тај објекат, који до краја месеца треба
да буде пуштен у рад.

– Месна заједница има у плану и изградњу капеле на Западном гробљу и да тиме у потпуности реши овај битан сегмент. У сарадњи са ЈП-ом „Србијагас” реализован је пројекат укопавања цеви на магистралном гасоводу на доловачком путу, након чега је насуто
парче пута које није било завршено због наведеног проблема. Наше комунално предузеће је током године имало много посла, а поред осталог, у синергији с локалним привредником, постављена су два аутобуска стајалишта, чиме је
знатно олакшан долазак суграђанима из једног дела села до
јавног превоза – истиче председник.
Током године одржаване су
препознатљиве манифестације, као што је „Тракторијада”,
једно од најважнијих пољопривредних окупљања у земљи, а
све је препознатљивији и догађај у режији удружења жена
под називом „Банатски хлеб”.
Месна заједница је на разне
начине подржавала те манифестације, док је као и досад
неговала и мултикултуралност
у селу и, с тим у вези, подједнако излазила у сусрет обема
црквама – и румунској и српској, када су се обраћале за помоћ приликом уређења својих
верских објеката.
– У новембру смо били домаћини „Сусрета села Србије”, који су привукли представнике више од тридесет места из региона, а као награду
за уложени труд наша месна
за јед ни ца је, пре ма оце ни
струч ног жи ри ја Кул тур нопросветне заједнице, заузела
прво место у категорији села
с више од 5.000 житеља. Поред тога, директор Дома културе Сорин Бољанац добио је
златну медаљу за велики допринос културном развоју села – каже Топић.

Новосељанска капела у време изградње
Он додаје да је улагано и у
одржавање зграде Месне заједнице, најстарије у месту (из
1765. године), тако што је саниран кров који је био у веома
лошем стању, а у плану је и
уређење таванског простора,
што би требало да буде адаптирано у канцеларије за удружења из села.
Поњавички мост
С друге стране, у Брестовцу су
коначно почели радови на изградњи поњавичког моста, који, према речима председника
месне скупштине Драгана Миричића, треба да буду окончани у априлу.
– Поред тога, асфалтирано
је више од две трећине Улице
1. маја, што ће такође бити завршено ове године. Исто важи
и за израду паркинга код фудбалског игралишта, јер је уговор већ потписан. У претходном периоду били смо усредсређени и на уређивање зелених површина, на којима смо
засадили око четиристо младица дрвећа. Напослетку, комплетно смо реновирали салу за
венчавање и библиотеку – набраја Миричић.
Ме сна за јед ни ца ко ју он
предводи, у наредној години

нада се и крупнијим инвестицијама, као што су појачано
одржавање коловоза, у преводу – асфалтирање.
– Жеља нам је да ту тврду
подлогу на бази битумена видимо и у улицама Жикице Јовановића, Иве Лоле Рибара, Вука Караџића и Поњавичкој. Међу приоритетима су нам већ неколико година и три атарска пута; ту смо стигли до израде пројектно-техничке документације, а у плану су и паркинг код
школе, као и да оградимо гробље, где бисмо поставили хладњачу. Покушаћемо и да оживимо „Паприкијаду”, а пробаћемо
да на неким конкурсима добијемо новац за реализацију вртића за који смо обезбедили
пројекат и парцелу, што прошле
године нисмо успели – наговештава први човек Брестовца.
Наравно, у оба наведена села чека се реализација јавнопри ват ног парт нер ства ко је
Град треба да склопи са заинтересованим субјектима, након
чега би, како ствари стоје, могло да буде неупоредиво више
капиталних пројеката, а у селима би, по свему судећи, највише инвестиција отишло на
асфалтирање.

У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ ОВИХ ДАНА

Живо и на распусту
Поред редовних техничких и
ад ми ни стра тив них по сло ва,
седница, родитељских састанака, часова допунске и додатне наставе, током зимског распуста у Основној школи „Доситеј Обрадовић” одвијају се и
припреме за такмичења, као и
за међународну смотру „Читалићи кликераши 2019”.
И сам крај првог полугодишта обележен је низом веселих и свечарских дечјих манифестација, попут новогодишњих приредби и поделе пакетића деци из сваке предшколске групе и обданишта,
као и ученицима од првог до
осмог разреда који похађају

предмет бугарски језик са елементима националне културе
и традиције, који у школи води наставник Огњан Цветков.
Поред тога, малишани су
припремали и даривали поклоне својим тајним пријатељима, а одржан је и велики маскенбал у организацији ученика и наставника другог и четвртог разреда.
Према речима школског психолога Весне Николић, школа
може да се похвали изузетним
достигнућима у области школског спорта,
– Награђени смо као најуспешнија спортска школа у
Панчеву. Вреди истаћи и запа-

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Запослени у ЈКП-у „Комбрест” улажу велике напоре како би што
ефикасније рашчистили улице од снега, а упоредо с тим
раде на прикупљању и одношењу смећа. Поред тога, крчено је дрвеће покрај главног пута ка Омољици. Још
увек су у току активности, на
иницијативу директорке поменутог предузећа Татјане
Цветановић, у оквиру којих
гра ђа ни до но се пла стич не
флаше, а све што се прикупи, биће предато организаторима акције „Чеп за хендикеп”. Дом културе је уређивао ходник, у којем су окречени зидови и постављена је
нова расвета.

Банатско Ново Село: У поступку је набавка опреме за
капелу на Источном гробљу,
која до краја месеца треба да
буде пуштена у рад. Народни
оркестар Дома културе путовао је у петак, 11. јануара, у
словеначке Јесенице на концерте поводом српске Нове
године.
Долово: Удружење винара и
виноградара „Свети Трифун”
започело је припреме за организацију „Доловачке винаријаде”. Чланови ловачке секције протеклих дана су израђивали хранилице и постављали их по околини како би
прехранили фазане. Однедавно Стонотенисерски рекреативни центар „Долово” користи просторије Клуба пензионера при Дому културе.
Глогоњ: Након обављене јавне набавке припрема се потписивање уговора са извођачима радова на кречењу згра-

де Дома културе. Школа је
санирала оронули зид покрај
вртића.
Иваново: С првим лепим временом биће настављени радови на паркингу испред цркве,
који су пред нову годину ушли
у завршну фазу. Удружење банатских Бугара и школа припремају се за „Бугаријаду”, која ће ускоро бити одржана у
Новом Саду. Двадесеторо ученика нижих разреда у петак,
18. јануара, путује на Дивчибаре на наставу у природи.
Јабука: Скупштина Месне заједнице припрема седницу на
којој ће бити договорени приоритети у вези с предстојећим радовима у селу. Млађа
група Позориштанца „Мали
принц” у петак, 18. јануара,
од 16 сати, у великој сали Дома културе одиграће дечју
представу под називом „Плава боја снега”.
Качарево: Аматерска дружина „Видоје Дојчиновски Даскалот”, као део Удружења
Македонаца „Вардар–Качарево”, приредила је „Василичарски маскенбал” у суботу,
12. јануара, у својим просторијама. Дом културе је средио грејање у сали и сада све
нормално функционише.
Омо љи ца: Чла но ви ме сне
скупштине су се састали ради разматрања планова за ову
годину, а приоритети ће бити наставак радова на канализацији и асфалтирању. Презентације вештине хунг куен
почеле су у Дому културе.
Старчево: Извиђачки вишебој под називом Меморијал
„Ивица Прањић” одржан је у
суботу, 12. јануара, а победила је екипа „Кругићи”. Дом
културе је установио нову секцију, под називом „Уметничка радионица”, која ће се сместити на други спрат зграде
поменуте установе, одмах поред будућих просторија Удружења жена „Неолит”. Радови
на адаптацији тог дела објекта треба да буду окончани до
краја овог месеца.

АКЦИЈА ДОЛОВАЧКИХ ЛОВАЦА

Хранилице за фазане
жено учешће ученице одељења IV1 Мине Мићић на наградном конкурсу удружења
гра ђа на „Зе ле но пи та ње” и
еколошког часописа „Школ-

ски зелени прес 2018” с фото-есејом „Сеоска еколошка
бајка о срећној деци и белим
ла бу до ви ма” – на ве ла је
Николићева.

ОДРЖАН СТАРЧЕВАЧКИ МЕМОРИЈАЛ „ИВИЦА ПРАЊИЋ”

Извиђачи се сећају свог члана
Већ годинама Одред извиђача „Надел” одаје почаст прерано преминулом члану Ивици Прањићу тако што приређује такмичење под његовим
именом. Поменути меморијал,
одржан четрнаести пут у суботу, 12. јануара, протекао је у
знаку јубилеја – петнаестогодишњице рада те старчевачке
организације.
Према речима Марка Ивошевића, начелника одреда, за
ову при ли ку осми шље но је
петнаест игара које су дочаравале поенту извиђаштва и
славиле досадашњи рад овог
удружења.
– То се може закључити и
на основу креативних назива
такмичарских блокова: „Са-

радња кућу гради”, „Колико
се познајемо”, „Једва чекам
следећу акцију”, „Недељна доза забаве” и „Спретност је моје друго име”. У играма је учествовало четрдесетак извиђача, а све игре реализоване су
у просторијама Дома културе. Интересантно је да су екипе с намером састављене мешовито, по узрасту од првог
до осмог разреда, што је допринело додатној забави и такмичарској неизвесности. Поједине дисциплине захтевале
су до бру син хро ни зо ва ност
учесника и употребу маште.
Тако се још једном показало
да је добар тим јачи од искуснијих појединаца, јер су они
који су равномерно делили за-

датке и користили потенцијале најмлађих, били боље пласирани – навео је Ивошевић.
Након три и по сата надметања најбољи су били „Кругићи”,
испред екипа „Три лопате и једна грабуља” и „Крокодила”.

Организатори такмичења били су средњошколци из вода
„Бикови и луње”, уз менторство искусних вођа, а меморијал је помогла породица Прањић, која је донирала „слатке
награде” и сокове за освежење.

Ловачка секција Долово већ
годинама настоји да очува
свој фонд дивљачи, чију окосницу махом чине фазани.
Тим поводом су чланови поменуте организације током
ових хладних зимских дана
одлазили у ловишта и постављали хранилице како би птице могле да утоле глад, а последњи пут то су учинили у
петак, 11. јануара.
Један од њих, Александар
Стаменковић, каже да су користили материјале попут дрвећа, трске и канапа за израду склоништа, унутар којих
су остављали кукуруз.
– Наредних дана смо ишли
у обилазак терена и на основу трагова јасно је да су фазани долазили на „гозбу”, а у
зависности од временских
услова поновићемо сличне

акције. Иначе, бројно стање
ових птица у нашем ревиру
тренутно износи између тридесет и четрдесет примерака,
уз наду да ћемо га обновити у
марту, када би требало да из
централе добијемо једно матично јато. У наредном периоду наша секција, која тренутно броји седамнаест чланова,
планира хајку на штеточине
попут шакала и лисица. Ове
зверке десеткују зечеве, а неретко улазе и у село. Нарочито се појављују у делу код гробља у Омладинској улици, као
и Улици братства и јединства
– наводи Стаменковић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 17. јануар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт студенткиња виолине проф. Љубомира Михаиловића с Факултета музичке уметности у Београду. Наступиће Зорица Јоксимовић, Милица Орлић и Миљана Костић, уз
клавирску сарадњу проф. Катарине Хаџи-Антић.
Субота, 19. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Визељ” и „Буч Кесиди”.
Понедељак, 21. јануар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт младе пијанисткиње Данице Маринковић, студенткиње проф. Марије Ђукић на Факултету музичке
уметности у Београду. Као гошћа наступиће виолинисткиња
Катарина Јовановић.

Изложбе
Петак, 18. јануар, 19.30, Народни музеј: изложба „Сећањем
од заборава”, шездесет година од оснивања уметничке групе
„Панчево 5”.

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

МОЈ

избор МОЈ

Јутро ће променити све

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЛИКОВНЕ ГРУПЕ „ПАНЧЕВО 5”

СЕЋАЊЕ НА ПАНЧЕВАЧКЕ УМЕТНИКЕ
Улаз је слободан
У Народном музеју Панчево у
петак, 18. јануара, у 19.30, биће отворена изложба под називом „Сећањем од заборава”
– шездесет година од оснивања уметничке групе „Панчево
5”, коју су чинили Стојан Трумић, Ксенија Илијевић, Јован
Витомиров, Добривоје Војиновић и Божидар Јововић.
Аутори изложбе су Никола
Влајић, саветник, Димитрије
Јованов, кустос – историчар
уметности, и Дамир Прашникар, кустос – историчар уметности. Изложба представља заједнички пројекат Народног
музеја Панчево и Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву.
Ликовна група „Панчево 5”
је до изложбе у Народном музеју Панчево која је трајала од
28. априла до 10. маја 1972.
године излагала сваке године,
након чега је уследила дужа
пауза. Последњи пут група се
огласила поводом двадесет година од формирања изложбом
у Галерији Културног центра

Бранислав Радовановић,
уредник дечјег програма
у Културном центру
МУЗИКА: Старе и нове снаге као последња линија одбране домаћег рокенрола.
Култни аутор, гитариста и
певач Никола Пејаковић Коља снимио је и објавио за
издавачку кућу „Лонг плеј”
из Београда албум „Коља и
4 прста”, на којем се налази
деветнаест ствари. На албуму свирају и два „свемирца”
из Панчева: маестро Иван
Алексијевић (клавир) и Душан Иванишевић (бубањ).
Браћа Мијушковић направила су супер бенд и одличан
деби-албум групе „Туристи”,
под називом „Лево или десно”, сниман углавном у њиховој соби у Жаркову, а касније су све то с гомилом
при ја те ља про ду ци ра ли и
„пеглали” у студијима: „Дигимедија” (Београд), „Шамарчина” (Врбас), „Радост”
(Загреб) и „man cave” студију Ника Поточњака (Загреб)...
Они имају одличну енергију
и певају углас: „Понекад си
роб, понекад си роба, само
плеши, свира дигитално доба”. Сингл који је дошао у
финишу године потписује
панчевачки двојац „Буч Кесиди”, а он је направио највећи хит у прошлој години,
„Нема љубави у клубу”, под
продуцентском палицом Мила на Бје ли це, у сту ди ју
„Крокодил”.
СЕРИЈА „Јутро ће променити све” представља причу о
људима који су завршили
школовање, нису оформили
породице, немају сталне послове и још увек трагају за
собом и својим местом у друштву. Они су у раскораку између младости и одраслог
доба, нису више млади, а нису ни у потпуности одрасли.
У овом јутру се не зна шта је
боље од чега, велико браво
за комплетну екипу серије,
најпре за творце/креаторе серије Горана Станковића и
Владимира Тагића који су се
усудили на овакав корак, па
за глумце који сви редом
бриљирају у својим улогама:
Филипа (Никола Ракочевић),
Ан ђе ле (Јо ва на Сто јиљ ко вић), Љубе (Андрија Кузмано вић), Са ше (Иси до ра

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 18. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Панчева, септембра 1978. године. Током две деценије група односно сами њени чланови неприкосновено су владали
локалном уметничком сценом.
– Свакако треба имати у виду да су у нашем граду у међувремену стасавале нове генерације уметника, који су, чини
нам се, били у сенци постојећих. Појава неафирмисаних
младих стваралаца је поред
обогаћивања локалне ликовне
сцене истовремено и отварала
неке нове погледе на уметност
потврђујући давно познату чињеницу да свако време доноси
нешто ново. Да ли су они били
разлог да група „Панчево 5”
престане да делује или су разлози били знатно комплекснији, тешко је рећи и након толико година од њиховог гашења – рекао је Никола Влајић.
Он је истакао да је циљ ове
изложбе да се покаже да ови
уметници живе у сећањима
оних који су их познавали и
ценили њихов рад, али и да
се кроз презентацију њихових
дела укаже на стваралаштво
које превазилази уске, локалне оквире.

ЗБОРНИК ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРОЗЕ МЛАДИХ

Конкурс за „Рукописе 42”

Симијоновић)... Посебан допринос серији дала је музика, како компонована, тако
и избор, за који је заслужна
Јања Лончар. Можда је то
soundtrack године (ПГП РТС),
фантастичан, мелодичан и
снажан звук једне нове генерације. Затим дизајн слике, та атмосферичност, фотографија, како је све сликано и како Београд изгледа... Све ми је некако легло
у овој серији, а на крају браво и за нашег суграђанина и
младог али већ искусног продуцента Душана Синђића,
који је један од извршних
продуцената серије.
КЊИГЕ: „Ник Кејв: Смилуј
ми се” јесте роман чувеног
Рајнхарда Клајста, цењеног
немачког цртача стрипова и
илустратора, у преводу Тијане Тропин и издању „IPC Media”. Одлична графичка новела великом Нику Кејву у
част обраћа се искључиво поклоницима његове поезије.
На плану емоција, а међу корицама ове књиге, све напросто врви од искрених емоција. Посебан нагласак је стављен на берлинску еру Ника
Кејва и дане када је он смогао снаге да крене даље, првенствено у сусрет самом себи. Моја препорука је и „Попрок”, књига коју су написали
Ерве Гијмино и Жером Маси и представља увод у историјат рокенрола за децу у изда њу Кре а тив ног цен тра.
Књига долази из едиције „На
другачији начин”. У њој се,
кроз илустрације и кратке
али најзанимљивије биографске податке, можете упознати са историјом четрдесет легендарних музичких група и
извођача који су исписали
историју музике – од рокенрола до електронске музике.
Биографије, репертоари, избор албума, хитова и славних концерата, као и ставови музичара и њихово деловање на друштвеној сцени.

Дом омладине Панчево објавио је конкурс за слање радова
на овогодишње, четрдесет друге „Рукописе” – Зборник поезије и кратке прозе младих с
простора бивше Југославије.
Конкурс ће бити отворен до
17. фебруара, а право учешћа
имају аутори који пишу на језицима екс-Југославије, као и
језицима националних мањина, старости између петнаест
и тридесет година. Потребно
је послати до три песме и/или
три кратке приче: песме дужине до две, а приче до три куцане стране (око 7.000 карактера, величина фонта 12), потписане пуним именом и презименом, годином рођења,

адресом, местом становања и
државом, бројем телефона и
имејлом, на адресу Дома омладине: Ул. Светог Саве 10, 26000
Панчево, Србија (с назнаком
„за Рукописе 42”). Уколико се

радови шаљу преко електронске поште zbornikrukopisi@gmail.com, у садржај треба унети такође све податке.
Није обавезно слати на обе
адресе, већ по избору, обич-

ном поштом или електронском,
а предност има електронска
пошта.
Моле се аутори да поштују
правила конкурса и рок за слање радова. Радови који стигну
након предвиђеног рока, неће
се разматрати.
„Рукописи 42” изаћи ће из
штампе почетком маја текуће
године, а за исти месец је планирано и одржавање промоције у Панчеву, односно дводневног фестивала. Ауторима из
Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Македоније и
Црне Горе који не буду били у
могућности да дођу на промоцију Зборника, примерци ће
бити послати поштом.

ИЗЛОЖБА СЛИКА БИЉАНЕ ЂУРЂЕВИЋ

Увод у оруђе делања
Галерија савремене уметности
Панчево угостила је изложбу
Биљане Ђурђевић под називом
„Увод у оруђе делања”, која је
отворена у четвртак, 10. јануара, и трајаће до 25. јануара.
Изложба представља фрагменте и увод је у оно што ће
ова уметница представити крајем 2019, када ће бити готова
цела анимација, која ће се звати „Оруђе делања”.
– Главни акценат је тај зачарани круг у коме се налази већина становништва, а то је однос између производње која је
постала бесмислена и производа који су непотребни и уједно једног бедног стања у којем
се ти процеси и производи и
праве. То је једно опште замешатељство које је заразило и
нашу земљу. Некако ми је то
доста блиска тема, јер су људи

из моје непосредне околине
исто ангажовани на раду у таквим фабрикама, које производе бесмисао – рекла је Биљана Ђурђевић.
Она је истакла да је кроз рад
на овом пројекту схватила да
се човек ничему с временом
не научи и да није способан да
устане против таквог система,
већ се сваки пут спушта лествица трпљења.
Биљана Ђурђевић је рођена
1973. године у Београду. Завршила је дипломске студије на
Факултету ликовних уметности у Београду, одсек сликарство, а 2013. године одбранила је докторску тезу на тему
„Hypnerotomachia Poliphili или
Жудња за љубављу у сновима”
на Факултету ликовних уметности у Београду, такође на одсеку за сликарство. Била је го-

стујући предавач на Parsons
the New School for Design (Њујорк), а 2013. године освојила
је награду „Владислав Рибни-

кар” за најбољу изложбу у 2012.
Добитница је медаље једанаестог Пролећног анала за цртеж „Дочек” (2017).

ПОСТАВКА ГРАФИЧКИХ ЗНАКОВА НОВАКА ДЕМОЊИЋА ОЗРЕНСКОГ

Мање је више
У фо а јеу Кул тур ног цен тра
Панчева у среду, 9. јануара,
отворена је изложба графичких знакова Новака Демоњића Озрен ског, под на зи вом
„Мање је више”.
Изложба представља графичке знакове реализоване у претходних двадесет година.
Новак Демоњић Озренски
је рођен 19. фебруара 1966.

године у Лозни, општина Бановићи, БиХ. Дипломирао је
на Академији ликовних умјетности у Сарајеву 1991. године, а постдипломске студије
завршио је на сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 1994. године. На Академији умјетности
у Бањалуци запослен је од њеног оснивања 1998. године.

Тренутно има звање ванредног професора за предмет сликање и цртање. Члан је УЛУСа од 1996. године. Активно се
бави графичким дизајном (реализовао на десетине графичких знакова и на десетине књига). Освојио је две прве награде на конкурсима за графички знак (Општина Шавник,
фирма „Беман”, Београд). Зна-

кове је објављивао у часопису
„Квадарт”, а с тридесетак знакова заступљен је у више издања монографије „Знаковито”. Та ко ђе, об ја вио је три
књиге поезије и монографију
у коауторству. Бави се и ликовном есејистиком. Живи у
Београду.
Изложба ће бити отворена
до 26. јануара.
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ДОЛОВАЧКИ атар 93 ара,
Новосељански пут, повољно. 063/320-670. (271644)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ голф 2, 1,6
1988. бензин плин металик сива боја, петора врата, алуминијумске фелне,
лимарија одлична, 550
евра. 063/764-41-17.
(СМС)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран, власник, повољно.
063/345-837. (271670)
ЛАДА САМАРА, регистрована, 2000. годиште,
шкода фелиција, 1997.
годиште. 063/880-64-42.
(271701)
Ц 5, 2004, власник, прешао 239.000, регистрован
до јуна 2019. 064/856-6219. (271751)
ПРОДАЈЕМ опел мериву,
1.7 ДТИ, 2003. годиште.
063/250-416. (271797)
ПУНТО 1.9 Д, 2003, регистрован, клима, први власник, продајем повољно.
061/200-73-09. (271819)
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао 50.000 км. 063/89208-35. (271897)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децембар, петора врата, фул
опрема, 180.000, на име.
064/587-50-24. (271902)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, 190.000 км, на име.
064/587-50-24. (271902)
ПУНТО 2, 1.2, 8 В, 2003,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(271902)

МАГУЛИЦЕ товне на продају, 150 динара/килограм, нова черупаљка.
064/552-59-49. (271676)
ПАНДА 1.2, 8 В, 2005,
фул опрема, 140.000, регистрован годину.
064/587-50-24. (271902)
ОПЕЛ зафира 2003. фабрички метан, власник.
063/320-670. (271644)
ХЈУНДАИ АКСЕНТ 1.3,
2005, регистрован, 1.700
евра. 062/847-34-83.
(271917)

ПОНУДА

ЈЕФТИНО продајем писаћи сто, педикир сто и
компјутер. Тел. 062/314680. (271658)

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

СИМПОВ бар и хармоника врата. 060/039-87-98,
звати после 16 сати.
(271688).

КУПОПРОДАЈА

САЛОНСКИ барокни трпезаријски округли сто са
десет столица, витрина
бифе, комода, новији
шпорет плин-струја, фрижидер, судо-машина,
веш-машина, ципеларник,
угаона гарнитура. Тел.
063/861-82-66. (271844)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991.

ПРОДАЈЕМ четири зимске гуме са фелнама, у
одличном стању. Димензије 185/65 Р 15.
063/870-06-39. (271673)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. Судопера 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-445-97. (271818)
ПРОДАЈЕМ бунду од нерца. 066/362-597. (271704)
ПРОДАЈЕМ судопер еи
котао „дакон”. 371-274,
064/176-88-52. (271723)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15.

МАШИНЕ

ЗЕТОР 6011, пнеуматска
сејалица агриа, 2011, повољно. 063/320-670.
(271644)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (270963)
ДАЧИЈА логан 1.4, 2008,
лимузина, 125.000 км, регистрован. 064/587-50-24.
(271902)

13

marketing@pancevac-online.rs

СЕРВИС телевизора, дигиталих рисивера монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (271819)

ПРОДАЈА преосталог
огревног дрвета. 064/27159-93. (271006)
ИСЕЧЕНА и исцепана
преостала дрва, багрем
на продају. 061/626-1500. (271006)
НА ПРОДАЈУ преостала
дрва. 064/287-26-00.
(271007)

ПРОДАЈЕМ дупллу инокс
судоперу са доњим елементом универа, слабо
коришћена, половни фрижидер горење, два канцеларијска стола без фиока.
063/300-451. (271714)
ПРОДАЈА огревног дрвета: буква, багрем, цер.
Исечено и исцепано.
064/357-82-08, Босанац.
(271742)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 063/70518-18, 335-930, 335-974.
(271972)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(271972)

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво. 063/86802-06. (271559)

НА ПРОДАЈУ сува балирана детелина, цена по
договору. 064/438-54-15.
(271634)
ПРОДАЈЕ старински креденац. 066/362-597.
(271704)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-8142. (271900)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6, са
постољем. 069/361-51-12.
(271914)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера, гушчија
маст, јакне нове, комода
дечја. 060/143-62-10.
(271942)

ДЕТЕЛИНА сува балирана, на продају. 064/43854-15. (271439)
НА ПРОДАЈУ дебела свиња. 063/748-05-96.
(271624)

ПРАСИЋИ, јагањци на
продају, вршим печење
на ражањ, дрва, повољно.
064/997-79-09. (271887)

ПРОДАЈЕМ балирану детелину. Тел. 064/493-8569. (271749)
КОРИШЋЕНА пећ за централно грејање на угаљ +
претварач 12 В/220 в, за
пумпу. 062/744-181.
(271753)
ПРОДАЈЕМ преостала дрва врба и топола и дрва у
џаковима. 061/639-66-58.
(271764)
СВИЊСКЕ полутке, прсићи, могућност клања, кућна достава. 061/263-9982. (271771)
РАСПРОДАЈА кућних
ствари; телевизор, лустер,
сточић, грамофон.
062/847-13-62. (271774)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, када 141 х 141, судопере,
лавабо, баштенске столице. 064/339-69-13,
065/517-06-28. (271789)
ДРВА за огрев, преостала,
продајем повољно.
064/122-69-78. (271796)
ПРОДАЈЕМ 11 кубика букових исечених дрва,
6.000 динара/м, продајем
малу пећ на дрва.
061/660-80-44, 013/366474. (271815)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
ови, од 12.900, избор мебла по жељи. 060/600-1452. (271835)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600
столови од 4.500.
060/600-14-52. (271835)
ПРОДАЈЕМ амбар 5 х 2.
Тел. 060/320-45-88.
(271875)

ПРОДАЈЕМ скоро нову
велику фотељу, судоперу,
мали бојлер. Тел.
060/821-17-13. (271881)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, замрзивач.
064/129-73-60, 013/346790.

КУПОПРОДАЈА ТА пећи,
ремонтоване, достава,
монтажа, гаранција, акција. 062/892-47-55.
(271913)

ПРОДАЈА огревног дрвета: буква, багрем, цер.
Исечено и исцепано.
064/357-82-08, Босанац.
(271742)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (271654)
КУПУЈЕМ стари електронски отпад, фрижидере,
шпорете,, машине, телевизоре... долазим.
061/224-48-09. (271718)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
чистим таване, подруме,
радим све послове.
061/206-26-24. (271840)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
063/898-00-82. (271900)
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ДВОСОБАН, Стрелиште,
ЦГ, први спрат, 30.000
евра, замена за мањи.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(271740)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО секундарну
сировину, гвожђе, све метале, веш-машине, замрзиваче, шпорете, фрижидере. 061/322-04-94.
(271839)

КУЋА 130 квм, са дозволом, дупли зид на 8 ари,
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
44.000. 069/213-97-37.
месинг, алуминијум, оло(271679)
во, веш-машине, замрзиЈАБУКА, двособна 64 квм,
ваче, телевизоре, дола4 ара плаца, чврста градзим. 061/321-77-93.
ња, 19.000. (677), „Ни(271839)
шић”, 362-027, 064/206ЧИСТИМО таване, подру5574. (271683)
ме, шут, радимо све поНОВА МИСА, код надвослове. 061/321-77-93.
жњака, 70 квм, 5 ари,
(271839)
37.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-5574. (271683)
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона,
инфраструктура комплетна, само 16.000. 063/89484-23. (271691).
СТАРИЈА кућа, идеална
локација, на 5 ари, 68.000
евра. 063/894-84-23.
(271691)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
чистимо таване, подруме,
све послове. 061/631-5146. (271840)
КУПУЈЕМ перјане јастуке,
дуње и јоргане, стари новац, сатове, слике, играчке, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(271972)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДВОСПРАТНА кућа у Качареву, 250 квм, одлична
локација. 062/865-20-39.
(270887)

ПРОДАЈЕМ плац 7 ари, са
викендицом, на Јабучком
путу. 063/719-42-71.
(271703)
УЖИ центар, 306 квм, нова, 5 ари, 130.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(271734)
ШИРИ ЦЕНТАР, 120, 35
ара, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(271734)
КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (271752)
ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (271752)
ПРОДАЈЕМ двоспратну
кућу у Качареву, 250 квм,
локација одлична. Тел.
062/865-20-39. (271791)
ПЛАЦ, Баваништански
пут, 7 ари, вода и струја.
060/700-50-72, 063/16397-17. (271794)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
КАЧАРЕВО, кућа на проу Иванову, 29. новембра
дају, 100 кв, 11 ари плац,
бр. 80. 062/415-359.
усељива. 064/172-86-12.
(267511)
(271795)
ПЛАЦ код Родића, повољКУЋА 100 квм, реновирано, 8 ари. 064/223-83-50.
на, усељива, 4 ара, 27.000
(271451)
евра, укњижена. Миса,
ПЛАЦ на Старом Тамишу, Козарачка 10. Тел.
5,5, продајем, 1/1, или
063/804-07-85.
мењам за пољопривредно
МОНТАЖНА кућа нова,
земљиште. 063/374-668.
усељива, укњижена, 70
(271648)
квм, 3 ара, 19.000. КозаКУЋА, Омољица, 70 квм,
рачка. Тел. 063/804-0765 ари, помоћни објекти, 85.
усељива. 064/961-00-70.
ДЕО куће, 60 квм, са по(271650)
себним улазом и двориПРОДАЈЕМ пола куће,
штем, 2 ара, 13.000 евра,
100 квм, приземље плус
Козарачка 10. Тел.
подрум, добра локација.
063/804-07-85.
Договор. 060/615-00-13.
ПРОДАЈЕМ њиву од три
(271671)
ланца, мраморачки атар.
ЈАБУЧКИ пут, плац 4 ара, 064/174-89-94. (271823)
фронт 17 м, 7.500.
ТРИ куће усељиве, на
069/213-97-37. (271679)
плацу од 6 ара, свакој
КУЋА за рушење, 8 ари,
свој улаз, 49.000. Миса,
све усељиво и реновираЦара Душана 73, 51.000.
но. Тел. 063/804-07-85.
063/820-53-34. (271716)

ЦЕНТАР, приземни део
куће, подрум и гарсоњера, 40.000 евра. 061/11411-34. (271804)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(271817)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном плацу, са воћњаком, легализовано, један власник.
013/232-21-30, 063/16250-00. (271695)
КУДЕЉАРАЦ, кућа сређена, 120 квм, две једиице,
2.3 ара, грејање, гаража,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (271837)

Издајемо
пословни и
магацински
простор
на Новосељанском
путу, у бившој
Тргопродуктовој
„Хладњачи”.
ДОО „Кутко”,
Маријана,
063/693-944

СТАРА кућа на 6 ари плаца, близина центра, власник. 064/136-42-00.
(271846)
ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
ара, 55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (271880)
ШИРИ ЦЕНТАР, 180 квм,
4.5 ари, 90.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (271880)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мању кућу на
Баваништанском или јабучком путу. 062/361676. (271750)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг, гаража 14 квм, гас,
укњижен, власник.
063/449-798. (271680)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 45 квм, ЦГ, без посредника. 062/801-03-19.
(271642)
СОДАРА, III спрат, 56
квм, без улагања, одмах
усељив, власник, лукс стање, Савска 10. 063/637673. (271667)

СУДО-МАШИНА, кауч,
ормар (повољно).
065/544-79-79, 013/25141-08. (271744)
ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм, 6 м тераса,
31.000. Договор. (470),
„Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71.
(271740)
ЦЕНТАР, салонски стан,
113 квм, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (271752)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 квм, III, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (271752)
ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (271752)
КОТЕЖ 1, двособан, 62
квм, III, ЦГ, 36.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (271752)

СТАН на Котежу 2, 46,6
квм, 500 евра/квадрат и
локал у Тржном центру
Трубач 17 квм, 9.000
евра. 063/850-02-66.
(271685)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 квм, седми спрат, реновиран, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271683)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
32.500, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271683)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61 квм, трећи спрат,
ЦГ, 32.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (271683)

ПРОДАЈЕМ објекат за
смештај у центру.
060/043-52-98. (271893)

СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 30.000 и трособан III,
40.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4798)

ПРОДАЈЕМО два стана у
Светозара Милетића 5.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
Маријана, 063/693-944. (ф) ЦГ, V спрат, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(271880)

ПРОДАЈЕМ намештен
стан од 34 квм, на Миси,
Стражиловска 16.
064/184-87-50. (271885)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 квм, ЦГ, V, 50.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (271752)

КОТЕЖ 1, сређен једноипособан, 48 квм, III,
35.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (271837)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипособан, 42.000; 46 квм +
11 квм, двособан, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (271768)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан, 44 квм +
Т, II, 25.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (271842)

ЦЕНТАР, двособан, IV
спрат, ТА грејање, власник. Тел. 063/701-02-77.
(271778)

ТЕСЛА, мањи двособан,
28.000, реновиран, ВП,
ТА, 38 квм. „Мустанг”,
069/226-66-58. (271842)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
НОВА МИСА, четворосо- 64 квм, VII, 25.000 евра.
бан, 111 квм, приземље са (242), „Кварт”, 064/125КОТЕЖ 1, двособан, 57
двориштем, 50.000. (300), 62-67, 346-392. (271817)
КУЋА на старом Тамишу, квм, први спрат, Радова
„Ћурчић”, 362-816,
зграда, 35.000. (677),
десетак километара од
КОТЕЖ 1, двособан, 58
063/803-10-52. (271773)
„Нишић”, 362-027,
Београда, цена договор.
квм, ВП, 33.000, договор.
064/206-55-74. (271683) НОВА МИСА, нов двосо063/881-84-62. (271888)
(242), „Кварт”, 064/125КУЋА, центар, 120 квм, 5 ПРОДАЈЕМ двоипособан
бан, 52 квм, ВП, 26.000.
62-67, 346-392. (271817)
стан у Банатском Карлов- (300), „Ћурчић”, 362-816,
ари, 75.000. (394), „ГоКОТЕЖ 2, двоипособан,
цу, или мењам за стан у
ца”, 063/899-77-00.
063/803-10-52. (271773)
Панчеву. Тел. 066/362(271890)
67 квм, V, 40.000, догоТЕСЛА, двособан стан 37
597. (271704)
вор. (242), „Кварт”,
КУЋА, Котеж 1, 155 квм,
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
064/125-62-67, 346-392.
3 ара, две засебне једини- МИСА, 66 квм + двориТел. 064/364-10-56.
(271817)
це, 105.000. (394), „Гоца”, ште, 21.500 евра.
МИСА,
43
квм,
II,
једнои063/377-835. (271786)
063/899-77-00. (271890)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 24,
пособан, Та, 25.000, дого20.500; двособан, 65, довор. (336), „Олимп”, 351говор. (338), „Јанковић”,
Издајем локал разрађену апотеку
061, 063/494-898.
348-025. (271858)
(271830)
Браће Јовановић,
преко пута Диспанзера,
ГОРЊИ ГРАД, 1.5, ЦГ; II,
СОДАРА, двоипособан,
150 евра.
ЦГ, V, без већих улагања, 25.000; Ослобођења, дво065/551-17-22, 065/525-41-45
ришно, 34, 12.000. (338),
43.000. (679), „Трем 01”,
(1/271660)
„Јанковић”, 348-025.
063/836-23-83. (271734)
(271858)
ХИТНО продјем плац на
ЈЕДНОИПОСОБАН тан,
КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
Старом Тамишу, 6 ари.
Стрелиште, 42 квм, ТА,
КОТЕЖ 2, двособан, 64
60 квм, V, ЦГ, двоипосо064/014-81-37. (271911)
18.000 евра. Договор.
квм, VII спрат, 25.000.
бан, сређен, 38.000.
МАРГИТА,плац 5 ари, ко- 060/131-81-66. (2717069
(238), „Тесла некретни(336), „Олимп”, 351-061,
мунално опремљен са
не”, 064/668-89-15.
ВОЈНА ЗГРАДА, троипо063/274-951. (271830)
старијом кућом. 065/357(271880)
собан, ЦГ, VI, лифт,
81-38. (271912)
ТАМИШ КАПИЈА, 60 квм,
50.000. (679), „Трем 01”,
ТЕСЛА, двособан, IV
двоипособан, II, ЦГ, нов,
КУЋА на продају, 160
063/836-23-83. (271734)
спрат без лифта, 26.000.
усељив,
60.000.
(336),
квм, 12 ари плаца, легаДВОРИШНИ, 39 квм, ТА, „Олимп”, 351-061,
(238), „Тесла некретнилизована. Омољица.
улични део, само 13.500.
не”, 064/668-89-15.
063/274-951. (271830)
063/210-890. (271955)
(679), „Трем 01”,
(271880)
МАКСИМА ГОРКОГ,
МИСА, 50 квм, мањи дво063/836-23-83. (271734)
спратна, 100.000, близу
собан, I, TA, две терасе,
СТРЕЛИШТЕ, 54 квм, дво- 25.000. (336), „Олимп”,
центра на 4 ара, 41.000,
на 4.5 ара 40.000. „Лајф”, собан, сређен, 34.000;
351-061, 063/494-898.
061/662-91-48. (4798)
трособан, 103 квм,
(271830)
42.000. (324), „Медиа”,
БЛИЗУ центра на 4 ара,
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
гас, 68.000, за сређивање 315-703, 064/223-99-20.
60 квм, VII, 28.000. (398),
(271768)
на 3.5 ари, 50.000, на 6.8
„Кров”. 060/683-10-64.
ари за рушење, 67.000.
ДВОСОБАН, Содара, 56
(271837)
„Лајф”, 061/662-91-48.
квм, први спрат, 34.000,
(4798)
СТРЕЛИШТЕ, двоипосо64 квм, осми спрат,
бан, 65 квм, VII, 38.000.
ПЛАЦ код Родића, повољ- 35.000. (470), „Дива не(398), „Кров”. 060/683но, 8 ари. 064/223-83-50. кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (271740)
(271451)
10-64. (271837)

ПРОДАЈЕ се стан у строгом центру, трособан, 74
квм. 060/630-38-08.
(271892)
КОТЕЖ 1, 52 квм, мањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271890)
СОДАРА, 64 квм, двоипособан, 36.000; 74 квм,
трособан, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271890)
ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, 45.000; мањи двособан, 37.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(271890)
СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, усељив, 30.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(271856)
МАРГИТА, једнособан, II,
32 квм, усељив, гас,
25.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(271856)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 квм, ТА,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(271856)
КОТЕЖ 2, четворособан,
III, 92 квм, ЦГ, 60.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(271856)
ТЕСЛА, Нови Свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(271856)
СТАРА МИСА, 70 квм, за
рушење, 3.3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(271856)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у Качареву, укњижен, помоћни објекти. 062/16337-26. (271920)
ПРОДАЈЕМО два стана у
Светозара Милетића 5.
Маријана, 063/693-944.
(ф)
ТЕСЛА, једнособан, 43
квм, III, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (271880)
ЦЕНТАР, нови двособан,
41.000 и трособан, 95
квм, II, ЕГ, 72.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4798)
ТЕСЛА, одржаван двоипособан, IV, TA, 26.000;
Стрелиште, двособан, V,
CG, 28.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4798)
СОДАРА, прелеп двособан, III, ЦГ, 43.000; војне
зграде, троипособан, ЦГ,
изворно, 51.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4798)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
ВП, 45.000 и III, 42.000;
centar lep dvorišni,
18.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4798)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915, потребне некретнине.
(271880)

КУПУЈЕМО станове, куће,
на свим локацијама, исплата одмах. (679), Трем
01”, 063/836-23-83.
(271734)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (271683)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

МИСА, код цркве, стан
на дужи период, комплет
намештен. 063/481-642.
(271458)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ, повољно.
064/399-27-16. (271743)

ПОТРЕБАН трособан или
већи стан или кућа на издавање за цетворочлану
породицу. 061/241-9605. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, зграда без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (271741)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са употребом купатила, ученици, студенктињи
или самици. 013/318321. (271857)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Стрелишту, близу „Авива”.
Тел. 063/240-783.
(271689)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван
двособан намештен стан
у строгом центру града.
Тел. 063/343-451.
(271800)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(271906)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
Котеж 2, 73 квм.
060/488-38-15. 271829)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 2,
приземље. 063/189-7450. (4789)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом центру, ТА, 120. 069/113-0073. (271626)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и купатила. 060/03107-26. (271630)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, близу
школе. 060/152-10-51.
(271675)

ОГЛАСИ

ДВОСОБАН, намештен,
ЦГ, Котеж 1, слободан од
1. фебруара. 062/208828. (271697)

ДВОСОБАН стан, 50 квм,
Котеж 1, Војвођански булевар 2, 100 евра. 602106. (271884)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње, купатила, женској особи, повољно.
061/301-38-40. (271709)

ПРИМАМ две самице,
брачни пар – кухиња, купатило заједничко.
064/438-12-35. (271894)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен дуплекс у центру
града, гас, тераса.
064/320-84-32. (271712)

ПОТРЕБНА кућа или
стан. Предност нова Миса. 069/664-529. (271901)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
Тел. 064/229-02-86.
(271693)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
опремљена, засебна, двориште, 80 евра. 064/30580-73. (271755)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце. 064/305-7301. (271882)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ, повољно.
064/399-27-16. (271743)

marketing@pancevac-online.rs

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал, центар, улични (поред АПРа), 24 квм. 063/237-964.
(271380)

ИЗДАЈЕМ два нова локала, центар, један опремљен, салон лепоте, вреди видети. 063/734-82-31.
ЛОКАЛ 40 квм, продаја/издавање, ТЦ Змај Јовина, први до Његошеве
улице. 063/201-366. (271763)

СТАН, може и локал, 35
квм, грејање ЦГ, Цра Душана 38. 062/886-56-02,
013/430-431. (271908)
ДВОСОБАН стан на Тесли издајем, градско грејање, ненамештен.
064/806-30-71. (271992)

ЛОКАЛ продајем или издајем, центар, 18 квм, новоградња, излог, изолован, клима, легализован.
063/752-04-00, 069/33204-00. (271188)
ПРОДАЈЕМ локал, центар, улични (поред АПРа), 24 квм. 063/237-964.
(271380)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (271638)
ЛОКАЛ 80 квм + 80 квм,
преко пута Авив центра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271622)
ПРОДАЈЕМ локал, центар, улични (поред АПРа), 24 квм. 063/237-964.
(271380)
ИЗДАЈЕМ локале од 32
квм, Лава Толстоја. Тел.
013/400-911. (271669)
ИЗДАЈЕМ јефтино локал,
новоградња, центар, 18
квадрата, за мање предузетнике, 100 евра.
013/315-707. (271666)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
311 квм. 064/823-62-31.
(271674)
ЛОКАЛ 40 квм, продаја/издавање, ТЦ Змај Јовина, први до Његошеве
улице. 063/201-366.
(271763)
ИЗДАЈЕМ локале близу
Зелене пијаце. 063/617421. (271767)
СТРЕЛИШТЕ, издајем локал, одлична локација, 16
квм, излози, металне решетке. 064/474-99-11.
(271780)
ИЗДАЈЕМ локал, угао
Светог Саве и Моше Пијаде, 35 квм. 060/501-1190. (271787)
ОПРЕМЉЕН локал, 80
квм, башта, Макси – Дом
омладине, 18.000 евра.
061/114-11-34. (271804)

ИЗДАЈЕМ локале 23 и 30
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (271860)
ИЗДАЈЕМ пословни и магацински простор, двориште и прилаз врло уредни, двориште, избетонирано. Максима Горког 70.
063/598-969.

ПОСАО
ПОНУДА

ДОМУ „Familу Garden”
потребно особље: медицинске сестре, неговатељице, помоћне раднице у
кухињи, спремачице, са
радним искуством.
065/523-05-95.
(ф/1/2019)
ФИРМИ „Хумано срце” д.
о. О,. потребни радници
за продају на терену.
Плата од 40.000 –
100.000. Тел. 064/215-2372. Звати после 17 сати.
(271919)
БИЛИЈАР клубу 9 потребна конобарица/конобар.
065/801-77-04. (СМС)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 062/339279. (271594)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
013” потребна радница,
Новосељански пут б.б.
Панчево. 060/517-69-18.
ИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду(271541)
шана 2. 063/725-71-70.
(271848)
ПОТРЕБНА девојка за рад
ПРОДАЈЕМ локал 45 квм, у кафићу. Звати на
Ул. Ослобођења, Котеж 1. 064/646-66-10. (ф)
064/128-87-40. (271866)
ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Цеца”. 060/555ПРОДАЈЕМ пословну
11-73. (271762)
зграду, 1.700, у центру.
060/043-52-98. (271893)
ПОТРЕБАН возач у пекаИЗДАЈЕМ локал на веома
прометној локацији.
065/543-21-41. (271806)

ИЗДАЈЕМ пословну зграду, 1.700, у центру.
060/043-52-98. (271893)

ри. CV – mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (271700)

ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским шиваћим
машинама. 069/238-0765. (271601)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз штампе. 069/867-7207. (271475)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици у Ковачици. 064/899-78-53.
(271475)
ПЕКАРИ „Rex”, Банатско
Ново ћсело потребан пекар са искуством. Тел.
063/616-694. (2717029
КАФЕУ „Пацифико” потребне конобарице.
060/319-05-77, 061/23632-87. (271698)
ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92.
(271760)
ПОТРЕБНА радница у
продавници Маркет „Цеца”. 060/555-11-73.
(271762)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у кухињи и за роштиљем, локал у центру.
063/834-88-10. (271781)
ПОТРЕБАН радник за поправку и продајем палете.
069/228-777. (271929)
ПОТРЕБАН конобар-ица,
са искуством, за рад у ресторану. 063/508-719,
063/779-98-56. (271833)

17
Петак, 18. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

др Небојша Тасић

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити и тромбоцити)
Цена: 350 динара
и ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА AST
Цена: 90 динара
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
Цена: 400 динара
• АНАЛИЗА CRP
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у кухињи и за роштиљем. Локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
(271781)
ПОТРЕБАН радник за сечење иверице на хоризонталнм форматизеру.
064/646-08-45. (271793)
ПОТРЕБНИ монтери скеле и помоћни радници.
Звати од 8 до 13, радним
данима. 013/633-560.
(271776)
СПРЕМАЧИЦА за спремање пекаре у Старчеву.
063/835-08-48. (271826)
ПОТРЕБАН столар и тапатер у производњи тапацираног намештаја.
060/600-14-52. (271838)
ПОТРЕБНА шивара са
индустријским машинама, фазе и на штеперици, сарадња на дужи период. 064/275-72-00.
(271899)
ПОТРЕБАН кувар, Ресторан „Трешњица”. Тел.
066/801-87-71. (271909)
ПОТРЕБНА девојка са и
без искуства за рад у казину у центру Панчева.
060/088-02-23. (271867)
PIZZERIA MAMMY потребни радници за касом, палачинкаром и роштиљем. 063/691-169.
(271936)
ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни вредни и одговрни људи. 064/241-45-14.
(4798)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз штампе. 069/867-7207. (271475)
ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. 064/46212-61. (271938)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (271448)

АЛУ ПВЦстоларија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(271454)
МАСАЖА релакс за опуштање вашег целог тела.
Позовите 064/269-94-87.
Марија. (271853)
ШИЈЕМ по мери.
064/405-05-36. (271668)
СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70.
(271807)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
(271300)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, веома повољно. 064/28026-15. (271300)
НЕМАЧКИ А1А2Б1, Гете
сертификат. Почетни
свих нивоа и знања.
069/113-00-73. (271626)
ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛУ и дрвену
столарију, сигурносна
врата, ролетне, стаклорезачке услуге. 060/545-3404. (271649)
ПСИХОЛОШКО саветовање. 064/210-66-65.
(271847)
ШИЈЕМ по мери.
064/405-05-36. (271668)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (271687)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)
ОЗБИЉНА, одговорна
жена чувала би, неговала, старију особу.
065/237-10-68, 064/66586-51. (271715)

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, адаптације станова, повољно.
Проверите. 061/14-3802. (271729)
НЕМАЧКИ, часови свим
узратиа. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/65604-04, 352-892. (271730)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (2718559
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлери, ТА
пећи и остали ел. уређаји. 060/521-93-40.
(271732)
ФАРБАЊЕ када, поправка ситних оштећења, брзо, квалитетно, дугогодишње искуство. 063/14539-97. (271757)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације,
адаптације купатила, попавке, сервис, повољно.
064/238-91-31. (271784)
РАДИМО све физичке
послове; рушења, разбијање бетона, обарање
стабала, одношење ствари. 064/122-69-78.
(271796)
ШИЈЕМ по мери.
064/405-05-36. (271668)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (271653)
СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте. Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (271636)
КОМПЈУТЕРИ, поправка,
сервис, уградња нових
компоненти. Чишћење,
брзо, повољно. 060/35103-54. (271639)
РАДИМ све физичке послове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (271646)

КОМБИ превоз робе, мање селидбе. Никола,
069/129-72-71. (271720)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила,
славине, вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-00-09.
(271806)

СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и плакари, поправке, преправке. 371-274
064/176-88-52. (271723)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење и крчење, сејање траве, фрезирање. 064/196-17-32.

marketing@pancevac-online.rs

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адaптације, замене,
поправке одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (271811)

ФАРБАЊЕ када, поправка ситних оштећења, брзо, квалитетно, дугогодишње искуство. 063/14539-97. (271757)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством –
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175,
062/153-37-06. (271828)

УСЛУГЕ УСЛУГЕ

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута и непотребних ствaри,
и сл. Дејан, 061/626-1450. (271845)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (271845)
ПСИХОЛОШКО саветовање. 064/210-66-65.
(271847)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
керамике, санитарије,
проверите. 062/816-6678. (271896)

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)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (271617)
ПРЕВОЗ робе, материјала и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

ОДГОВОРНО бих водила
рачуна о старијој полупокретној жени. 062/82607-99. (271907)
МАСАЖА релакс за опуштање вашег целог тела.
Позовите 064/269-94-87.
Марија. (271853)

ПРЕВОЗ робе, материјала и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (2718559
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног
плаћања. Професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/60394-94. (271707)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. ((271862)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлери, ТА
пећи и остали ел. уређаји. 060/521-93-40.
(271732)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (271687)

traži
radi moguće poslovne saradnje pojedinačne saradnike koji imaju iskustva u šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama.
Saradnja bi se ostvarivala na mesečnom nivou, na
osnovu zaključenog ugovora

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271859)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (271857)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

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.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (271783)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/29045-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(271661)

u kojem bi se utvrdio način saradnje kao i cena za
pružene usluge.
Početna cena za pružanje usluga bi iznosila od
50.000 RSD, a sve u zavisnosti od obima poslovne
saradnje.
Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona:
013/310-717; 063/207-114
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
PROJEKTA rekonstrukcije lokacije RBS „Uzdin”PA40/PAU40/PAO40. Planirani projekat će se realizovati na katastarskoj parceli br. 1386 K.O. Uzdin, u ulici JNA br. 103, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca
projekta „Telekom Srbija” a. d., Takovska 2, Beograd.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u uslužnom centru, SO Kovačica ul. M.Tita br.50, u periodu od 18. 01. 2019. do
28. 01. 2019. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje
o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja
predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz
stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li
je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na
životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti
javnost.

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

Петак, 18. јануар 2019.

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

PEKARSKA INDUSTRIJA PANČEVO AD
Raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”.(271661)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (271617)
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, 064/493-4463, 063/811-74-89, Јовичин. (271662)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (270386)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
другог лако терета у Панчеву и ван Панчева. Позовите најбоље и најквалитетније. 060/309-64-55 –
Пеђа, 061/668-92-44, Горан. (271651)
ПЕЧЕМО услужно роштиљ за све прославе, 100
динара/килограм.
066/888-13-31. (271777)
ИЗДАЈЕМО локал за све
врсте прослава, скупова,
до 60 места. 064/128-3725 (271777)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови, ламинат. 062/156-0207, 064/317-10-05.
(271801).
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (271832)

1. Vozač pekarskih proizvoda
Potrebne kvalifikacije:
– III/IV stepen stručne spreme (sa radnim iskustvom
na istim ili sličnim poslovima)
– Vozačka dozvola B ili C kategorije – Prednost C kategorija
– Poznavanje puteva, prvenstveno Beograda i okoline
– Visok nivo odgovornosti i koncentracije
Opis posla:
– Svakodnevna priprema/provera ispravnosti vozila
– Utovar/Istovar robe
– Kontrola robe prilikom utovara
– Razvoz robe po maloprodajnim objektima po utvrdjenom rasporedu i dostavljanje dokumentacije po
proceduri

„HIPRA” d. o.o., Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:
• Mašinskih i građevinskih inženjera
• Mašinskih i građevinskih tehničara
• Bravara
Sa ili bez iskustva.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

Фирми ABR-Mechanic d. о. о. Панчево, Пољска 59,
потребни

АТЕСТИРАНИ ВАРИОЦИ

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

У складу са чланом 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

и

БРАВАРИ-ЦЕВАРИ,

ОГЛАШАВА

Prijave za posao slati na mail: ili doneti lično na adresu: Miloša Obrenovića 39, Pančevo.

за рад у земљи и иностранству.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 27. 01. 2019.

Тел. за пријаве 064/976-50-44.
Mail за пријаве: abrmechanic@gmail.com

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели бр.1018 и 1019 К.О.Панчево,
ул. Танаска Рајића бр. 24, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+2+Пс, израђен
од стране „ART ROYAL”, Панчево, Трг слободе 1,
за инвеститорa „Фикус градња” ДОО, Београд,
Мехмеда Соколовића бр. 53

Za više informacija, svi zainteresovani kandidati mogu pozvati brojeve: 064/ 880-40-75 ili 064/880-47-28.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта „ТЕ-ТО Панчево” д.о.о, Улица
Спољностарчевачка бр. 199 из Панчева, поднео
je захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња термоелектране топлане Панчево, на кп.
бр. 3523/11 К.О. Војловица
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу 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) и у просторијама Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра I бр.
2 - 4, до 08. 02. 2019. године. године. За време
трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 11. 02.
2019. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

ПРЕВОЗ робе, материјала
и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

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)

ТУРИЗАМ

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

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(271476)
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TRAŽI
radi moguće poslovne saradnje preduzetnike sa
registrovanom delatnošću koji imaju iskustva u
šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama.
Saradnja bi se ostvarivala na mesečnom nivou, na
osnovu zaključenog ugovora
u kojem bi se utvrdio način saradnje kao i cena za
pružene usluge.
Početna cena za pružanje usluga bi iznosila od od
50.000 RSD, a sve u zavisnosti od obima poslovne
saradnje.
Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona:
013/310-717; 063/207-114
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 18. 01. 2019.
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.

Последњи поздрав

Последњи поздрав колеги

БОРИСАВУ
од супруге СЕЛЕНЕ,
ћерке ЈАСМИНЕ и
зета АЛЕКСАНДРА
(81/271774)

СРБИСЛАВУ СТАНОЈКОВИЋУ
дугогодишњем ловном раднику ШУ Панчево

Последњи поздрав

ОГЛАШАВА

од колега ШГ „Банат” Панчево, ЈП „Војводинашуме”.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели бр.3635 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+4+Пк у улици Светозара Милетића бр.47,
израђен од стране ДОО „Мега Модулор” Панчево,
Светог Саве бр.29, за инвеститора Кулишић Тијану, Панчево, Милоша Обреновића бр.5а.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 18. 01. 2019.
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.

Сахрана је 17. јануара 2019, у 11.30, на гробљу Орловача у
Београду

БОРИСАВУ

од стрица СТАНОЈА
и стрине ИВАНКЕ

(13/ф

Последњи поздрав

11. јануара 2019. године преминуо је наш драги

(82/271779)

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

РАЈКО
ПЕЈОВИЋ
од ДРАГАНА и МАЦЕ
ВОЈВОДИЋ

РАЈКО ПЕЈОВИЋ
1939–2019.
Сахрана је обављена 14. јануара 2019. године на
Новом гробљу у Панчеву.
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.
Ожалошћена породица

(95/271801)

(89/271790)
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Петак, 18. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
13. јануара 2019. престало је да куца срце наше мајке

После кратке и тешке болести преминула је наша

ДРАГАНА
ЉОТИЋ
ЈОВАНОВИЋ

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ

ЗОРЕ АБЦИ

Последњи поздрав
Драгани од вртића
„Ласта”.

1977–2019.

1948–2019.

(147/271904)

Наша вољена преминула је 12. јануара, али ће заувек живети у
нашим срцима.

Испраћај ће бити у недељу, 20. јануара 2019, у 15 сати, на Новом
гробљу у Београду.

Другарице

Ожалошћени: твоји најмилији

Ожалошћени: син РОБЕРТ и ћерка РЕНАТА са породицама

(146/2719039

(115/271841)

Била си и остала једна и јединствена...

ДРАГАНА
ЉОТИЋ
ЈОВАНОВИЋ

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ

Воле те твоји: СИНИША, ЛЕНКА и ЂОРЂЕ

ДРАГАНА
ЉОТИЋ
ЈОВАНОВИЋ
Нека те анђели сада чувају на неком бољем месту, а ми ћемо те заувек
чувати од заборава

10. јануара 2019, заувек нас је напустила наша вољена

Нека те анђели чувају.
Недостајаћеш нам
заувек.
МАЈА и ЦЕЦА
(96/271803)

13. јануара 2019. напустио нас је наш драги
отац, деда и таст

Твоји ПЕТРОВИЋИ

ДРАГИЦА ВЛАЈКОВИЋ
1945–2019.

(111/271829)

(109/271829)

Заувек ће остати у нашим срцима.

ЦВЕТИН
ТАДИЋ
1946–2019.

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ
Драгани последњи поздрав од чике и нине са породицом
(144/271895)

Твоја храброст је наша звезда водиља...

ДРАГАНА
ЉОТИЋ
ЈОВАНОВИЋ

Супруг ВЛАСТИМИР, син НЕНАД, ћерка ВЕСНА, снаја МАЈА,
зет МИЛАНКО и унуци МИЉАН, ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА и АНА

Последњи поздрав од
ћерке МАРИЈЕ и МИЛИЦЕ с породицама
(75/271765)

(149/271915)

Најискреније саучешће породици.

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеној

АГЕНЦИЈА „БЕБА”
72/271758)

ДРАГАНА ЉОТИЋ ЈОВАНОВИЋ
Буди наш анђео чувар...

ЦВЕТИН
ТАДИЋ

ДУШИЦА и ДЕЈАН
(110/271829)

ДРАГИЦИ
ВЛАЈКОВИЋ

ДРАГИЦИ ВЛАЈКОВИЋ
Драга

ДРАГАНА
ЉОТИЋ
Последњи поздрав
Ленкиној мами.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ГАНА, МЕГИ и ЗОРАН

Другари из одељења,
учитељица и родитељи
II-1 ОШ „Јован
Јовановић Змај”

(145/271898)

(33/271699)

ДРАГАНА

Последњи поздрав
од братанице ЈАСНЕ
с породицом

(76/271766)

(117/271849)

(151/271915)

Последњи поздрав
зету и пријатељу

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

од породица БОДИРОГА и КУЗМАНОВСКИ

Од прије СТАНКЕ и
МИРЕ са породицом

ЦВЕТИНУ
ТАДИЋУ
Успомене на тебе не
могу се заборавити.
МЛАДЕН
с породицом
(157/271932)

Последњи поздрав

ЦВЕТИНУ
ТАДИЋУ

Последњи поздрав

БОРИСАВУ

од брата СРЕТЕНА
с породицом

од сина ПЕТРА, снајке ИЛИНКЕ и унука
ТЕОДОРЕ и НАТАЛИЈЕ

(150/271915)

(80/271779)

Петак, 18. јануар 2019.

Последњи поздрав нашој вољеној мајци и баки
од њених најмилијих

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

12. јануара 2019, изненада нас је напустио наш вољени

МИРОСЛАВУ КОСТИЋУ
КАТАРИНА ВОЈИНОВИЋ

10. XII 1958 – 7. I 2019.

ИВАН ЈОВАНОВ

1932–2019.

1957–2019.

Ожалошћени: ћерка МАГДОЛНА,
унук ДЕНИС и МОНИКА

Ожалошћени: супруга ДОБРИЦА, ћерке ИВАНА и ТАМАРА и
отац РАТКО

(68/271748)

(15/271656)

Последњи поздрав брату и стрицу

Последњи поздрав
течи

Последњи поздрав најдражем татици

Ожалошћени: мајка СМИЉАНА, супруга
ОЛГИЦА, син БРАНИСЛАВ, ћерка
БРАНИСЛАВА, снаја БОЈАНА и декини
ТЕОДОРА, КАТАРИНА, АНДРЕЈА,
ДАМЈАН, ФИЛИП, ВОЈИН и ИЛИЈА
(90/271792)

Последњи поздрав нашем драгом

МИРОСЛАВУ КОСТИЋУ
од породице САВКОВИЋ

ИВАНУ ЈОВАНОВУ

(127/271864)

ИВАНУ

1957–2019.

Последњи поздрав драгој

ЂОРЂУ ТИМОТИЈЕВИЋУ

Заувек ће те волети твоје ћерке ИВАНА и
ТАМАРА

1939–2019.

(16/271656)

од браће ПЕТРА и МИОДРАГА и братанаца ПЕТРА и ПРЕДРАГА са породицама

од ДИВНЕ и ЖАРКА
са породицом
(24/271678)

Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав вољеном бати

РАДИ ДАБИЋ
од породице РАТКОВИЋ

(116/271843)

(133/271874)

14. јануара преминуо је наш вољени

Заувек у срцу

МИРОСЛАВУ
КОСТИЋУ

ИВАНУ ЈОВАНОВУ
1957–2019.

МИЛАН МАРКОВИЋ

од сестре ГОРДАНЕ с породицом

од прике САВЕ
са породицом

(17/271656)

(91/271792)

1935–2019.

РАДА
Вечно те памтимо.

Сахрана ће бити обављена на гробљу Девојачки
бунар.

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

Последњи поздрав
кумици

Волимо те.

Од тетке ЉИЉЕ
СТОЈНОВ са децом

Од: НАНЕ, тетка
БИЦЕ и теча НЕШЕ
са децом

(134/271876)

(135/271876)

Ожалошћени: супруга, синови, снаја и унуци
(66/271476)

Последњи поздрав поштованој колегиници

РАДА

Драги наш

Последњи поздрав
најбољој куми

ДРАГУТИНУ ТАДИЋУ ГУТИ
1943–2019.
Од сина ИВИЦЕ, снајке СНЕЖАНЕ и унука НИКОЛЕ и АЛЕКСАНДРА

ЗОРИ АБЦИ
медицинска сестра у пензији
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА ПАНЧЕВО

Увек си нас волео и чувао. То ти нећемо заборавити, вечно ћеш живети у нашим срцима.
(114/271835)

(100/Ф)

Последњи поздрав драгој
комшиници

станари у Љ.
Ковачевића 22
(67/271741)

од кумова ЋИРИЋ
из Омољице

РАДЕ

(156/271930)

Туга... бол... неверица...
и питање Зашто баш ти?!
Имао си превелико срце..., али оно овога пута
није издржало...
Ипак, живећеш у нама
док и нас буде...

27. децембра 2018. напустио нас је

СТОЈНИЋ АНТИ ДРАГАНУ

ЛАЗАР МИХАЈЛОВИЋ
ДРАГИЦИ

РАДИ

1930–2018.
Отишао је као што је и живео, тихо и достојанствено.
Лепа сећања заувек остају.
Његови најмилији
(71/271756)

Последњи поздрав од супруге ЉИЉАНЕ, ћерки
САЊЕ и ДРАГАНЕ и сестре БИЉАНЕ с породицом
(141/271889)

Увек ће те волети:
БЕТА, ВАЛЕНТИНА,
ТАЊА, БОБАН, ОМА
СЛАВКА и стриц
МИРОСЛАВ са децом
(129/271868)

РАДИ

од кумице ЈЕЛЕНЕ,
кума ДРАГАНА,
куме ДРАГАНЕ
и кума ГОЈКА
(126/271862)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

После изненадне болести, прерано нас је напустила вољена и мила

РАДОЈКА ДАБИЋ
рођ. Вицановић
1972–2019.

Бескрајно ће је волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР, синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР,
брат ЗОРАН, снаја МАНУЕЛА, братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО

(39/271724)

Красиле су те све особине које родитељи
могу само да пожеле, мила ћерко

Иконо наше породице, мила моја сејо

Вољена наша супруго и мајко

РАДО

РАДО
РАДО

Поносни смо што смо те имали и хвала
ти што си оставила најлепша сећања на
себе.
Не постоје речи којима бисмо ти се захвалили за све радости које си нам пружила.

Више никада и ништа неће бити као
пре.
Увек ће остати велика празнина у сваком
делу нашег срца и душе.
Много боли и болеће заувек...

Живела си у сенци свих нас које ниси
желела било чиме да повредиш.
Твоје ведро срце и топао осмех обасипали
су нас радошћу сваки дан.
Али, изгледа да је дошао тренутак када је
неко тамо негде препознао твоју анђеоску
доброту и одвео те далеко од нас.

Заувек ће те волети мама СЛАВКА
и тата БОРКО

Твоји: ВЕЛИМИР, ПЕЦА и САЛЕ

Вечно ће те волети брат ЗОРАН,
снаја МАНУЕЛА, братаница ЈОВАНА
и братанац БОРКО

(40/271724)

(41/271724)

(42/271714)

Петак, 18. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав Борковој и Славкиној ћерки

Мојој драгој сестри

3
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Последњи поздрав нашој Кеки

РАДИ
Твоја душа пуна доброте, осмех пун љубави и топао поглед, чинили су наше животе лепшим.
Хвала ти за сву радост и љубав којом си нас даривала.
С љубављу сестра САЊА, зет АЛЕКСАНДАР
и сестрић МИЛОШ

РАДОЈКА ДАБИЋ

од другова из Стаклорезачке радње: МАРЕ,
СТЕВА, ЂОЛЕ, ЂУРА,
ЈОВА, ЦВЕЛЕ, ЛЕКА,
ДАЧА и МИЋА

Последњи поздрав
драгој

Нашој вољеној

(78/271770)

(45/271724)

Остала је велика празнина, увек ћеш бити у
нашим срцима.
Стриц ЖИВОРАД, стрина МИРЈАНА,
брат ОСТОЈА, снаја МИЛИЦА и теткини
ЛУКА и САРА

РАДИ ДАБИЋ

Вољеној сестричини

РАДОЈКИ ДАБИЋ

(73/271760)

Нашој предоброј сестри

Вољени никада не умиру.
Породица КРАЧУН

РАДИ
РАДИ
Угоститељска радња
„Бели нарцис”

РАДИ
С тобом смо провели најлепши део свог живота.
Никада више нећемо имати ону срећу коју смо заједно имали.
Хвала ти што си постојала.
Верујемо да ћемо се једнога дана поново срести...

(101/271812)

Дођи ми у снове,
да се испричамо као некад.
Дођи ми у снове да се смејеш као некад.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Последњи поздрав драгој

Тетка ЗОРА, теча МИША и брат НЕМАЊА
(43/271724)

(47/271724)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДИ

С љубављу сестра САНДРА и зет БОБАН

од породице БОЖИЋ

(46/271724)

(48/271724)

Последњи поздрав драгој снаји
Последњи поздрав куми

РАДИ ДАБИЋ
РУЛА, ЛАЛА, ОСТОЈА, СТЕВА, ДУЛЕ, МУЈКЕ,
БУЦА, БОСАНАЦ, МИЛЕ, ПЕРКЕ, ПЕРА, ЂУРА,
СОВА, ПАНТА, СЛАВКО, МИМИ, ШЉИВАР,
ГОРАН, МИЛАНЧЕ, ВЛАЈКО, МИЛЕ, ИВАН,
САЛЕ, САЛЕ А., КЕМПЕС, БОРИС, ДАНЕ,
ВИНКО, РАДУЛАЦ, МИЛОШ и КОЦКА

од ЗВЕЗДАНЕ
и БРАНИСЛАВА
са породицом

(94/27199)

(74/271761)

РАДОЈКИ ДАБИЋ РАДИ
Последњи поздрав
Анђелу, драгој

Недостајеш.

РАДИ
ДАБИЋ

Последњи поздрав драгој

РАДОЈКИ ДАБИЋ
Од тетака МИРЕ, ЉИЉЕ и БРАНКЕ са породицама
(107/271824)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој

Породица КЕЖИЋ
(22/271672)

Вољеној сестричини

РАДИ ДАБИЋ
Радо! Зашто си пожурила тамо где ти није место, а ниси остварила све жеље.
Чика ЂОЛЕ и тетка ДИВНА
(59/271733)

РАДИ
Последњи поздрав драгој колегиници

РАДИ
Разговор са тобом био је последњи, ни слутила
нисам. Разговора са тобом више неће бити, јер
тебе нема, анђеле наш.
Заувек ћемо те волети.

РАДОЈКИ
ДАБИЋ

РАДИЦИ

САЛЕ СРДАНОВ
са породицом

Искрено саучешће фамилији Дабић и Вицановић од БОРЕ и ЈЕЛЕНЕ
РОМИЋ с породицом

од ЂУРЕ, БИЉЕ,
МИЛИЦЕ и ВЛАДЕ

(93/271798)

(105/271821)

(140/4798)

Последњи поздрав
драгој

Тетка ЛАЛА и теча ЛАМЗА

Последњи поздрав
драгој

РАДИ

Последњи поздрав
куми

од колектива Агенције „Ацеган”

(44/2371724)

(21/271665)

Последњи поздрав

Последњи поздрав снаји

РАДИ
нашој РАЈКИ
Чуваћемо те од заборава.
Твоје колегинице из ДОО „ВИЦАНОВИЋ”
(49/271724)

од породица
ДАВИДОВИЋ

РАДИЦИ
РАДИ

РАДИ

од МИЛАНА
и БРАНКЕ

од породице ЂУРАН

(139/4798)

(138/271883)

од стрица МИЋЕ с породицом
(103/271816)

(54/271725)
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11. јануара изненада нас је напустио наш
најдражи

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Бато,

Најдражи наш

ЦВЕТА СТОЈШИН

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ

1953–2019.

1963–2019.

1963–2019.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си
нам пружио.

Кога ћу ја сада звати?
Само да ти чујем глас.
Неизмерна је и вечна наша љубав за тебе.

Твоји: супруга ВЕРА и ћерка АНЂЕЛИЈА
са породицом

Сека ЗОРИЦА, зет БОРИСЛАВ,
МИЛИЦА и ВЛАДАН

Твоји: ЛУКА, МАРКО и ОЉА
(121/271863)

(56/271727)

(125/271863)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном зету
и течи

Последњи поздрав вољеном брату

ГЛИГИ
нашем великом пријатељу
Увек ћеш остати у нашим срцима, по лепим
и добрим. Нека те Анђели чувају.

ЦВЕТИ

Твоји. ГАГА, ЂУСИ
и СТЕФАН

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ

1963–2019.

1963–2019.

(36/271710)

од породице КОПАЊА

Последњи поздрав драгом комшији

ЕЛЕНА, МАЈА и ЉУБА

МИРКО са породицом

(123/271863)

(124/271863)

(58/271731)

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав вољеном зету

ЗОРАНУ
од станара у Илије
Гарашанина бр. 14
(69/271754)

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ

Последњи поздрав
куму

ЦВЕТИ СТОЈШИНУ
Недостајаћеш нам много.
Породице КОПАЊА, ДАБИЋ и ЈЕЛАЧА

… Носио је своју тугу господски, к’о савршено
скројено одело по мери.
АЦА КАНДИЋ

(57/271727)

(38/271717)

1953–2019.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав
земљаку

ЗОРАН ГЛИГОРИЋ
1963–2019.

ЗОРАНУ
ГЛИГОРИЋУ
ЦВЕТИ СТОЈШИНУ

ЦВЕЛЕТУ
од породице
СТОЈАДИНОВ

Породица СТАНКОВ
(120/271852)

Свако има неког кога нема

3

СОФИЈА ТРОГРАНЧИЋ
ЊОЊА
ЦВЕТИ

(63/271738)

(122/271863)

(26/271682)

Заувек у нашем срцу
љубљена

Последњи поздрав
комшији

од породица
ПЕТРОВИЋ и САВИЋ

ЉИЉА и ЈОЦА

Својим животом учинио си овај свет бољим.
СТЕВА и ЉИЉА ЈЕЗДИЋ

(87/271785)

Последњи поздрав
комшији

(142/271891)

ЦВЕТИ

ЗОРАНУ

Кумови СТЕВАН,
ЈАСМИНА и МАРКО

од породице
СТЈЕПАНОВИЋ

13. V 1958 – 15. I 2019.

МИЛЕНА ВАСИЉЕВСКИ
удата Паунић

Супруг СТАНИСЛАВ, синови
ЛЕОНАРД и БОГДАН

Ни време, ни туга неће умањити лепоту што смо
скупа постојали.

Не постоје речи којима бисмо исказали најискренију захвалност породици
ЏАМТОВСКИ и особљу ресторана „Ветрењача” на неизмерној подршци и
помоћи поводом изненадне смрти нашег вољеног Чех Радослава....
Захвална породица

Генерација 107. Гимназије „Урош Предић”
(143/271891)

(153/271921)

(3/и)

(130/271868)

Петак, 18. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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23. јануара 2019. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву, одржаћемо годишњи
помен нашем драгом

20. јануара 2019. навршава се десет година откако није са нама

ЈОВАНУ ТОФЕЛУ

ЛЕЧЕИ ИШТВАН

1943–2018.
Најлепше успомене на тебе чувамо у нашим срцима.
Бескрајно нам недостајеш.
С љубављу твоји: МИОДРАГ, МИЛИЦА,
ДЕЈАН и РАСТКО
(137/271878)

2018–2019.

ВЛАСТИМИР С. УРОШЕВ
1926–2009.

„Тешко је, тешко је, кад се снови потроше,
када бол је све што носиш, а носиш пуне кофере.

Живиш у нашим срцима, сновима, сећањима.

Тешко је, тешко је, кад ти време побегне.
Када путујеш са тугом а стигну невоље”

Твоји најмилији

Супруга ГАБРИЈЕЛА и ћерка АННА

(152/271918)

(83/271781)

ДЕСА
ЛУКИЋ
2009–2019.
Десет година од смрти, заувек у сећању.

19. јануара, у 11 сати,
даваћемо годишњицу и
сећати се увек на тебе.

Породица ЛУКИЋ

Супруга НАДА
с породицом и брат
ЈОЖИ с породицом

(112/271820)

(19/271663)

23. јануара се навршава
четрнаест година откада ниси са нама

11. јануара је две године откада је умрла
моја мати

ЈАНОШ
КУЗМИЋ

СЕЋАЊЕ

ЛЕЧЕИ
ИШТВАН

ЛЕЧЕИ
ИШТВАН

ЛЕЧЕИ
ИШТВАН

Недостајеш за све што
долази, недостајеш.

Нема дана да не помислим на Тебе друже мој најбољи.

Не волим јануар, ни
беле зимске врагове.

ТАЊА и ИВАН
са децом
(84/271782)

ИВАН
АРСЕНИЈЕВИЋ
АРСА
1985–2005.
Чувамо те у срцима.
Твоји најмилији
(77/2717699

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО
РЕЛИЋ РЕЉА

23. јануара навршава
се годину дана откако је преминуо наш

11. III 1937 – 11. I 2017.

ЉУБИША
ПАВЛОВИЋ

ЛЕОНТИНА

(85/271782)

(86/271782)

Моја вољена мама

СЈЕЋАЊЕ
20. I 2012 – 20. I 2019.

13. I 1998 – 13. I 2019.
Године пролазе ти остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(50/2717249

Последњи поздрав
нашем вољеном

Вољена моја мати, тешко је стегнути срце
да не боли, душа да не пати, сузе да не теку.
Богињо моја, анђелу мој чувару. По доброти те памтим, с поносом помињем и
чувам од заборава.
Твој син ДРАГАН
(2/271171)

2008–2019.
Радо га се сећају породице АЛЕКСИЋ и
МАРКОВИЋ
(118/271850)

24. јануара 2019. навршиће се дванаест година
од смрти нашег вољеног

др ВИОРЕЛ
БОАРУ

БОЈА
ЧУБРИЋ

СРЂАН
МЕДИЋ

Заувек је у мом срцу
и лепом сећању.

Врјеме пролази, а сјећање на тебе остаје.
Ћерка САЊА, супруга
НАДА, породице МЕДИЋ, ЛАЗИЋ и ВУЧЕМИЛОВИЋ (154/271926)

Породица БОАРУ

Ћерка ДУШАНКА
са породицом

(131/И)

(8/271641)

У недељу, 20. јануара 2019, у 12 сати, на Новом бежанијском гробљу даваћемо четрдесетодневни помен
драгом тати

ПЕТАР
ДАБИЋ

ДУШАНКА САВИЋ

СТАНКА
РАДОСАВЉЕВА

Твоји најмилији
(79/271772)

У недељу, у 10 сати, дајемо шестомесечни помен
нашем

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ
ЕРА
1991–2019.
Супруга са децом
и унуцима

ИВАНУ ИВАНОВСКОМ

Супруга РУМЕНА, син ПРЕДРАГ, ћерка
ЈЕЛЕНА, снаја ВЕСНА, зет НЕНАД
и унуци МИРЈАНА, МИЛАН и МАРИЈА

1945–2007.
Живиш у нашим срцима.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 20. јануара 2019. године дати четрдесетодневни помен нашем драгом

ГРГО ПАПАЦ
Ћерка ОЉА с породицом

(32/270696)

(148/271905)

15. јануара је седам година од смрти супруга,
оца и деде

СЕЋАЊЕ

(88/271788)

Последњи поздрав
драгом комшиници

АЛЕКСАНДРУ
ЈОВАНОВИЋУ

ВИДОЈКУ
ПЕШИЋУ
ГЕРИ
Његови најмилији:
супруга и синови

Његови најмилији
(28/271687)

Бол траје и туга остаје
вечито

(60/271735)

АНКИЦИ
КОЦО

ВЛАСТИМИРА
МЛАДЕНОВИЋА
2012–2019.

од станара у Илије
Гарашанина бр. 14

Увек си у нашим мислима.
Супруга БАРБАРА,
ћерка ВЕРА, унук
ДАРКО и унука БИЉАНА

(70/271754)

(106/271821)

БОСИЉКА
ДАКИЋ
2008–2019.

БРАНИСЛАВ
КОСТИЋ

МИЛИВОЈЕ
ТИЈАНИЋ
2009–2019.

19. I 1980 – 19. I 2019.
Живиш у нашим
срцима.
Породица

Ожалошћена мајка
СМИЉАНА
с породицом

Чувају те од заборава: РУЖА, МИРЈАНА
и ВЛАДАНА

(102/271814)

(92/271792)

(119/271851)
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Петак, 18. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 22. јануара 2019, у 10 сати, на Православном новом гробљу у Панчеву, даваће се седмогодишњи помен вољеној ћерки

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНИ ЗОРИЋ

СЕЋАЊЕ

1960–2012.

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ

Дани и године пролазе, али ниједан без туге и бола за тобом вољена моја ћерко – Миро! Твој прерани одлазак је доживотна рана за моје мајчинско рањено срце. За тобом остаје само бол, празнина, туга и незаборав.
Како живети и даље без тебе једина моја радости
и туго.

17. I 2002.

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2019.

Прохуја двадесет тужних година.

Заувек у нашим срцима.
Твоја породица

Породица ЈОВИЧИЋ

Твоја вечно ожалошћена мајка МИЛИЦА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

21. јануара 2019. године навршава се годину дана од смрти нашег вољеног

МИЛАН КОТРЉА

БРАНКА САВУЛОВА

Десет година како те нема.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(27/271684)

(30/271694)

(11/271647)

МАРА РАНКОВИЋ

ТОМА
МАРКОВИЋ

2015–2019.

21. I 1995 – 21. I 2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

Супруга СТОЈАНКА, син СТЕВИЦА и ћерка
СНЕЖАНА с породицама

С поштовањем твоји најмилији

(136/271878)

(128(28+718649

(1/271170)

18. јануара је седам година откако ниси са нама сине

СЕЋАЊЕ

9. јануара се навршавају четири тужне године

12. јануара навршило се педесет година откако
нас је напустио наш вољени

С љубављу и поштовањем
ПОРОДИЦА
(61/271736)

Драги наши родитељи

ВЕКЕЦКИ

ЈОСИП КАЛУЖА
2017–2019.
Године пролазе, али бол и туга остају јер празнина коју је оставио твој одлазак остаје вечно.
Много нам недостајеш.
Твоје ћерке: СЛАВИЦА, КАТИЦА и ОЛГИЦА
са породицама
(104/271820)

МИОДРАГ
ВЕЛИЧКОВ

ЛАЗА МИЛАНОВИЋ

18. I 2012 – 18. I 2019.
Бол и туга не престају.
Мајка СЛАВКА
с породицом

Свима си остао у најлепшем сећању и вечно ћеш
живети у нама.
Твоји: СЛАВКА и МИША
(155/2719309

(62/271737)

24. јануара 2019, у 10 сати, даваћемо годишњи помен
нашој вољеној

ДУШАН

КАТИЦА

2013–2019

2014–2019.

Пуно година је прошло како сте отишли заувек, али
време не брише сећање и љубав на Вас.
Јако нам недостајете.
Ваше ћерке: ЈАСМИНА и ЉИЉАНА, зет МЛАДЕН и
унука ЈЕЛЕНА
(113/271832)

СЕЋАЊЕ
15. I 2009 – 15. I 2019.

БОЈА ДУМИТРАШКОВИЋ
Пола године како те нема, али ћеш увек живети
у нашим срцима.
Твоји најмилији

СТЕВАН
ПРИБИЧЕВИЋ

ЉИЉАНИ ЖИВКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(98/271809)

Твоји најмилији
(4/271632)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
наше драге

СЕЋАЊЕ

МАЈСТОРОВИЋ

ВИДАНОВИЋ

СПАСОЈЕ
БУКУР
С љубављу и поштовањем породице БУКУР
и УГЉЕШИН
(55/271725)

1947-2018.
Пуно нам недостајеш.
Боли јако боли.

СТЕВАН
ПРИБИЧЕВИЋ
1947-2018.
Почивај у миру, чуваћемо те од заборава.

Твоји: ћерка САЊА и
унук НИКОЛА

С тугом у срцу сестра
ЗОРА с породицом

(64/271739)

(65/271739)

ПОПУСТ
СВЕТА

БОРКА

Ништа не може да попуни празнину у нашим срцима.
Увек ће вас неизмерно волети ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН
(108/271824)

МИОДРАГ
1989–2019.

БОШКО ВИДОСАВА
2006–2019.

2006–2019.

Радо вас се сећају ваши: ПЕРА, СТЕВА и БУБА
(97/271088)

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

ИЛИЈА
ДУДУКА

ОЛИВЕРА
КРСТИЋ

Остаћете вечито у нашим мислима и срцима.
Ваши најмилији
(34/271705)

Петак, 18. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С поносом чувамо успомену на тебе драга мама
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СЕЋАЊЕ
22. јануара 2019. године, навршавају се две године откада није са
нама наша драга мајка и бака

МИРЈАНА МАТЕЈИЋ
17. VIII 1953 – 21. I 2018.
„... можда спава са очима изван сваког зла,
изван ствари, илузија, изван живота,
и с њом спава, невиђена, њена лепота,
можда живи и доћи ће после овог сна,
можда спава са очима изван сваког зла...”
Сувише је успомена, љубави, бриге, пажње и
разумевања да бих те заборавили.
Твоји најмилији: ИВАНА, СВЕТЛАНА, ДУЊА,
МАТЕЈА, ИВАН, ДРАГУТИН и ДУШАН

БОСИЉКА НОВАКОВИЋ
1942–2017.
Сећамо те се са пуно љубави, захвалности и туге.
Твоји најмилији
(10/271645)

(9/2716439

Драга моја Буле, мој анђеле, моја сестро мила,
рано изгубљена

17. јануара 2019. навршавају се две године

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
Вило моја недостајеш ми бескрајно!
Никада се нећу помирити са тим да си отишла...
Ти живиш у сваком кутку мога срца.
Знај да моје - „Волећу те заувек” није нестало
оног дана када си напустила свет.
У мом животу ти никада нећеш имати замену.
Твоја сестра НАТАША
(6/271640)

МИРЈАНА Лукић МАТЕЈИЋ
Требаш ми као ваздух, као вода, требаш ми све
више сунце моје мило. Сестринска љубав је вечна, јака, нераскидива.

У суботу, 19. јануара
2019, у 11 сати, даваћемо шестомесечни
помен, на Новом гробљу, нашој драгој

ДЕЈАН БОНИШ

БРАНЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

војник
1992–2019.

Увек те носим у души и мислима: сестра ЉИЉАНА, зет СТЕВА и сестричине НИНА и САНДРА

Недостајеш нам. Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(12/271652)

(37/271713)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Нема дана да не мислимо на тебе.
У вечном болу мајка и сестра КАТАРИНА

МИША
ГРГИЋ

(31/2761959

2001–2019.
31. јануара навршава
се годину дана како
се преселила се у
вечност наша драга

ПОМЕН
2015–2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 19. јануара 2019. године, у 11
сати, на Старом православном гробљу, давати годишњи помен једином и
никад непрежаљеном брату

МАРИЈИ
ЗДРАВКОВИЋ
Душо наша,
Нека те анђели на
небу чувају.
Ми те заувек чувамо
у нашим срцима.

Године пролазе, туга
и сећање остају.
Твоји најмилији
(20/271661)

СЕЋАЊЕ
на драгог кума

Твоји мама и тата

ВУКИЦА
ЖЕБЕЉАН

МИРЈАНА
МАТЕЈИЋ

(7/271640)

ЈОВАНУ ЈОВАНОВУ
1955–2018.

МИЛКА и МАЈА

Никада те нећу заборавити син ГОРАН

Недостајеш нам.
Често те спомињемо и са тугом те се сећамо.
Твоје: ЉУБИЦА, РУЖА и ДАНА с породицама

(35/271708)

(5/271637)

(18/271659)

Недостајеш нам...

СЕЋАЊЕ

МИШУ
ГРГИЋА

Прошло је годину дана од изненадне смрти нашег брата и ујака

СЕЋАЊЕ

Породица
ЛЕПЕДАТ

ГАВРИЛОВИЋ
МАРА
ЂОРЂЕВИЋ
ЈОВАН ЈОВАНОВ

22. I 2003 – 22. I 2019.

Никада те нећемо заборавити
Сестра ВЕРА и сестричина МИРА с породицом

Много ми недостајеш.
Син МАРКО
с породицом

ДРАГИША, НАДА и
НЕНАД

(53/271722)

(52/271720)

(25/271681)

ЈОВАНА ЈОВАНОВА

МИЛОРАД

КАТА

1966–2019.

2005–2019.

ТОМИЋ

Син ВЛАДА и ћерка НАДА са својим породицама

20. јануара 2019. навршава се година од
смрти драгог нам

20. јануара 2019. навршиће се две године откако није са нама наша

СЕЋАЊЕ

Увек у нашим мислима, заувек у нашим срцима.

(99/4798)

(23/271677)

БИРО
ЈОЖЕФА

СЕЋАЊЕ

ПАНИЋ

ОЛГИЦА

25. IX 2010 – 20. I 2019.

ИЛИЈА

20. I 2017 – 20. I 2019.
Ћерка БОЖАНА с породицом
(14/271655)

ВРБИЦА

ВЛАДИМИР

ТОМИСЛАВ

1989–2019.

1994–2019.

2018–2019.

Сећање на драге родитеље и брата.
РАТОМИР са породицом
(51/271719)

ЛЕНА РАЈКОВ
Увек ће живети у нашим сећањима.
Супруг СРЕТЕН, син
МИКИЦА и ћерка
ДАЦА са породицама
(29/271692)

И даље те волимо и
чуваћемо твој драги
лик од заборава.
Супруга АНА, син
ЈОШКА с породицом
и ћерка ЉИЉАНА
с породицом
(132/47
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 18. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕДАКЦИЈЕ

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

СТИХОВНИ АНАГРАМ
ВРСНА ТЕХНИЧАРКА

ВАЊА:
MOЋ JE ГOНИ

УБУДУЋЕ БЕЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
Почев од броја нашег листа који излази 18. јануара, матичне књиге, у којима су се могли наћи подаци о рођеним, венчаним и умрлим суграђанкама и суграђанима – више неће излазити.
Разлог за то је, како нам је објашњено у Градској управи, одакле су нам
подаци досад стизали, примена Закона о заштити података о личности. Наиме, одредбе тог закона забрањују објављивање личних података грађана.
На нашу жалост, а верујемо и већине Панчевки и Панчеваца, оставићемо вас ускраћене за ову рубрику. Не својом кривицом.
С. Т.

//////

Екипа

Багрем Фарса,
(лат.) смејурија

Диференција
Комад
одломљен
од целине
Симбол
хлора
Коначиште

Лична
заменица
Враголасто дете

Ауто-ознака
Ивањице
Хебрејски
бог
Отерати

/////

Збирка скандин.књижев.
Дан свог
имена

Симбол
кисеоника

Први
вокал
Ђаци трећег
разреда

Врста
ударца
у боксу

Црвенило
коже
(мед.)

Поштено
(стр.)
Франц. сликар (Клод)

Биолошка
јединица
наслеђа
Ознака за
непознату
особу

Померити
Башта

Бранилац
пред
судом

Близанци

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

ИСПУЊАЉКА

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

1

Слогови: БО, ДЕ, ЗИ, ЛА, ЛИ, НИ, НИ, НИН, ЊЕ, О, ПА, ПЕ, ПИ, ПРО, РА,
РА, РА, РИ, СТА, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ТОР, ЋА, ФРИ, ЦА, ЦА, ЧАР.

2

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. лекари специјалисти за хируршке захвате, хирурзи, 2. справа за скидање длачица с коже, 3. обављати послове фризера, 4. житељ туристичког насеља крај Суботице, 5. штићеница, 6. познавалац биљног света, 7. пробијање, продирање.

1

2

Рибе

2

3

4

5

6

Можете очекивати велике промене. Слушајте себе и нећете погрешити. Нагомилане обавезе
поделите са сарадницима. Неко
ће вам донети решење када се
будете најмање надали. Непланирани пословни пут искористите и за одмор.

СУДОКУ
9
1
2

6

3

5

7

8

4

8

1

7

7

8

5

3

3
6

9

6

5

8

2

8

1

3
4
5
6
7

4

2

3

7

9

7
6

РЕШЕЊА – Испуњаљка: васиона, псалтир, режисер, Славков, Кладово, Поповић (коначно решење: Васа Живковић). Магични штит
7 х 9: оператори, депилатор, фризирати, Палићанин, стараница, ботаничар, протицање. Стиховни анаграм: Маја Огњеновић. Судоку:
795261348, 148953726, 263847159, 621784935, 854319672,
379625814, 536478291, 912536487, 487192563. Скандинавка: кристал, разлика, одломак, зној, цр, Биг, кид, иц, моји, Адонај, о, Еда, а,
директ, амал, ре, ген, фер, нн, маћи, адвокат, тарнице, интерим

Речи су састављене од следећих
слогова: ВА, ВИЋ, ВО, ДО, ЖИ,
КЛА, КОВ, НА, О, ПО, ПО, ПСАЛ,
РЕ, СЕР, СИ, СЛАВ, ТИР.
ВОДОРАВНО: 1. космос, екумена,
2. црквени молитвеник, књига псалама, 3. филмски, позоришни и телевизијски стваралац, редитељ, 4.
град у Пољској, у Шлеском војводству, 5. град у источном делу Србије, 6. панчевачки сликар Јонел.
У осенченим пољима, читано степенасто по два слова, добићете
име и презиме чувеног панчевачког проте и песника (са слике),
аутора „Граничарске песме”, данас познате као „Радо иде Србин
у војнике”.

Полако постајете свесни да сте
се уплели у љубавну мрежу.
Пријатељство прераста у једну
дивну љубавну причу, не бојте
се. На послу вам је стресно, али
успећете да наизглед безнадежну ситуацију решите у сопствену корист.

(19. 2 – 20. 3)

Активирајте се мало физички и
психички. Превише сте се препустили туђем вођству. Реагујте на
време. Љубавни живот вам није
на завидном нивоу. Много излазака и друштва само чини да се
осећате још усамљенијим него
што јесте.

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

6

Седмица пред вама је право време да направите велики заокрет
у каријери и животу. Покушајте
да што дуже одржите елан који
осећате. Чини вам се да се све
око вас мења... Или вас то можда љубав мења? Контакти са
странцима.

(23. 8 – 22. 9)

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Своје духовно стање морате довести на висок ниво, јер само тако ћете бити способни да делујете на одговарајући начин, те да
разрешите проблеме који вас дуго притискају. Не дозволите ни
себи ни другима да вам руше
снове.

Девица

Кола са
коњском
запрегом

5

Ма колико да делујете исцрпљено и дезоријентисано, у вама је
енергија која може покренути
цео свет. Будите мало тактичнији, не реагујте на провокације.
Однос са сарадницима се побољшава, али ипак задржите
дистанцу.

(21. 5 – 21. 6)

Пуни сте енергије и чини вам се
да можете променити свет у тренутку. Спустите се мало, да пад
не би био исувише болан. Особа
која је недавно ушла у ваш живот
може вас потпуно избацити из
колосека. Тако почиње љубав.

Засада,
привремено (лат.)

3

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Пословна енергија вам није на
нивоу, а себи сте поставили превелике циљеве, па сте у дилеми
шта да радите. За почетак одредите приоритете и држите их се.
Љубавни живот почиње да поприма мало другачије димензије.

Музичка
нота
Индијски
опсенар

Носач
(турц.)

Бик

На послу коначно добијате прилику да решите велики проблем у
своју корист. Не трудите се да објасните своје ставове, само ћете
све закомпликовати. Будите мудри и пустите друге да причају.
Љубав стагнира.

Учињена
овчија
кожа
Узорак

Град у
Француској

Седмица пред вама обећава да
ћете бити захтевни у послу, пријатељству и љубави. Критеријуми које сте поставили веома су
високи, а ви све успевате да поставите на своје место. Осећате
благи умор, па треба да уносите
више витамина.

(21. 4 – 20. 5)
Стицајем срећних околности сазнаћете ко вам на послу прави
заврзламе, а ко вам је наклоњен. Потрудите се да то мирно
прихватите, док не осмислите
шта је најбоље урадити. Љубомора увек донесе проблеме.

Избрушено фино
стакло

Излучевина
знојне
жлезде

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Крећите се што више можете – на
тај начин ћете успети да смирите
своју нервозу, али и да одржите
кондицију. Пријатељи ће вам помоћи да остварите планове.
Партнерски однос пролази кроз
мању кризу.

СКАНДИНАВКА
Амерички
певач и Трудбе- Рекламни
део про- Наслага,
глумац
ница
талог
давнице
(Бинг)

Ован
(21. 3 – 20. 4)
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СРПСКА НОВА ГОДИНА У НАШЕМ ГРАДУ

НА МЛАДИМА ДОЧЕК ОСТАЈЕ
Нова година или 7572. по јулијанском календару дочекана је и у Панчеву. Чини се,
скромније него икад.
Ни је би ло ор га ни зо ва них
прослава на отвореном, угоститељски објекти били су празњикави, а поједини те ноћи
нису чак ни били отворени.
На мршав одзив је, поред већ
пословичне немаштине и све
упадљивије колективне депресије, очигледно утицало и то
што је дочек падао у недељу. А
сутрадан радни дан, и то понедељак...
На питање како ће дочекати
српску нову годину, многи би
подозриво климнули главом,
уз најчешћи одговор да им је
до тога стало веома мало. Или
их генерално не интересује празновање, или разлог траже у
празним џеповима, или просто не виде смисао у обележавању још једне нове године.
Тачно је да смо вероватно
једна од ретких нација која има
два дочека, то јест има толику
„понуду”. Или дилему. Иако је
готово свугде у свету већ апсолутно прихваћен грегоријански календар...
Ипак, нема сумње да је и овде знатно доминантнији овај
први (дочек), јер огромна већина полаже више пажње на
оно што се догађа 31. децембра него 13. јануара: по домовима су трпезе богатије, кафане су драстично пуније (чак и
преко дана), више је петарди,
ватромета и друге пиротехнике... Једноставно, атмосфера је
упадљиво еуфоричнија. А ту су
и два нерадна дана, који добро
дођу, ако ни због чега другог,
оно због видања рана проузрокованих теревенком из „најлуђе ноћи”.

Трубачи су међу првима кренули да „ваде” расположење

Они искуснији су се „с разлогом” удобно сместили

„Код газда Лазе” су ушима приањале
добре старе староградске ноте

Ушушкавање уз тамбуре је и у „Коноби” узело маха

иако названа српском, у земљи
Србији није „зацрвењена” у календару (за разлику од, рецимо, Републике Српске). Многи
се питају како то да нам је

де љак као ове го ди не, ето
бедака.
Ипак, најнесрећнији су били вла сни ци уго сти тељ ских
објеката. Док им се, рецимо,

за српску нову владало упадљиво мање интересовање него лане.
У то се уверила и екипа „Панчевца”, која по традицији овим

отвореном – на старчевачком
Тргу неолита.
Може се рећи да су најпопуњенија била места у која навраћају тинејџери, а разлоге по-

ред осталог треба тражити у томе што су школарци још увек
били на распусту. Но било је
још понегде пријатно, што је
„уловила” наша фото-патрола...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Неки млади су се „распућиновски” опуштали

„Кулска” журка је хватала залет

Дочек се „ударнички” ближио

Захуктавао се и „Купе”

Срећка
Ова мешанка пронађена је
крајем прошле године с
повредом ноге на Новосељанском путу у Панчеву.
Носи црвену огрлицу, али
нема микрочип, па је немогуће доћи до власника.
Срећка има прелом кости
на задњој левој нози, који
је саниран и куца се полако опоравља.
Власник или старатељ треба да се јави и да је преузме, а
уколико је неко препозна, може да их обавести. Налази се у
градском прихватилишту у Панчеву, а друге информације
могу се добити на телефон 352-148.

Овчарци

„Хедонизам” се ближио тачки кључања
У том грму можда донекле и
лежи зец, јер ова друга „нова”,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

држава омогућила два дана
пландовања на Сретење, а онда када нам је неупоредиво потребније – ћорак.
То нарочито жуља поклонике боемског и ноћног живота
(под условом да не морају сутрадан да премиру на радном
месту). Па још ако је то поне-

А када су, након поноћи, кренула честитања,
за зимоћу више није било места
прошле године лепо наместила субота, па се тражила столица више, ове године је, показало се, за многе најсуморнији дан у седмици – недеља
– донео сасвим друкчију ситуацију.
Тако је и у нашем граду, као
и у многим другим местима,

поводом обилази уже градско
језгро и бележи атмосферу. За
разлику од минулих дочека по
јулијанском календару, због недовољног интересовања, многа врата су била затворена, а
из истог разлога је овог пута
изостао и донедавно једини овдашњи организовани дочек на

„Малци” који се налазе у
Панчеву и изгледају као мешанци немачког овчара и
малиное траже своје прве
власнике.
Јед на „се ка” и тро ји ца
њене „браће” стари су око
четири месеца, вакцинисани и очишћени од паразита, а обезбеђене су стерилизација за женку и кастрације за мужјаке када за то
дође време.
Ови лепотани имају само једну жељу – да се коначно скуће. Заинтересовани могу позвати телефон 064/057-48-58.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КАРАТИСТИ ДИНАМА У ПУНОМ ПОГОНУ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

КОНТРОЛНИ ТУРНИРИ
У ПРВОМ ПЛАНУ

„ЛАВИЦЕ” ИЗНЕНАДИЛЕ ФАВОРИТА
Први тријумф
одбојкашица Динама
Спасене две
меч-лопте

По повратку с припрема које
су обавили на Тари и у Апатину, јуниори и млађи сениори Карате клуба Динамо прошлог викенда су учествовали
на великом међународном
турниру у Самобору који носи назив „Гран-при Кроација”. У изузетној конкуренцији, коју је чинило 1.500 бораца из 25 земаља, такмичари
Динама су се одлично борили и оставили солидан утисак на овом контролном надме та њу пред од ла зак на
Европско првенство.
Млађи сениор Урош Петровачки наступио је у категорији до 67 кг. У првом колу је
савладао одличног такмичара из Белорусије, али је потом претрпео пораз од ривала из Бугарске. Млађа сениорка Тамара Живић надметала се у категорији до 61 кг,
а у првом колу, у врло драматичном мечу пуном преокрета, изгубила је са 6:5 од каратисткиње из Азербејџана. У
категорији до 61 кг радио је
и јуниор Дарко Спасковски.
Он је у првом колу победио
такмичара из Израела, а у
другом је изгубио од бугарског борца. Јуниор Никола
Ивановић учествовао је у категорији до 76 кг. Он је већ у
првом колу изгубио од ривала из Украјине, који је потом
тријумфовао у овој категорији, па је Николу „повукао” у

реперсаж, у којем је наш борац претрпео минималан пораз од ривала из Словеније.
Током јануара биће одржане завршне припреме репрезентације Србије за кадете,
јуниоре и млађе сениоре који буду одређени да учествују на Европском првенству,
које ће бити одржано од 8.
до 10. фебруара у данском
граду Алборгу.
Најбољи српски каратиста
Слободан Битевић, без паузе
у тренинзима, вредно се припрема за крај јануара и учешће на такмичењу „Париз
опен”, једном од најјачих турнира Светске премијер лиге.
Битевићу, као олимпијском
кан ди да ту, то ком про ле ћа
предстоје веома важни наступи на јаким турнирима Премијер лиге и турнирима Серије А у Дубаију, Салцбургу,
Истанбулу и Рабату.
Првенство Европе ће ове године бити одржано крајем марта, с обзиром на то да су у јуну
на програму Европске олимпијске игре у Белорусији.
Од 15. јануара раде и све
млађе такмичарске селекције КК-а Динамо, као и карате
школа. Најмлађим борцима
већ од марта предстоје такмичења на првенствима Баната и Војводине, а потом и
на државном и балканском
шампионату.

Поклоници игре преко мреже
у нашем граду и навијачи Женског одбојкашког клуба Динамо коначно су дочекали да са
осмехом напусте поприште окршаја својих миљеница.
У 16. колу Суперлиге панчевачке „лавице” су начиниле прворазредно изненађење, јер су
на свом терену савладале једну од екипа коју су многи одбојкашки стручњаци истицали
као кандидата за освајање титуле првака. Да „чудо” буде још
веће, то је одбојкашицама из
нашег града био први тријумф
ове сезоне: Динамо–Железничар 3:2, по сетовима: 25:16,
18:25, 17:25, 27:25 и 15:9.
Гошће из Лајковца су у Халу
спортова на Стрелишту дошле
као апсолутни фаворити, са жељом да наставе победнички низ
и остану раме уз раме с водећим српским тимовима Црвеном звездом, Визуром и Јединством из Старе Пазове. На другој страни Динаму је искључиво победа продужавала каквутакву наду да до краја шампионата, пре свега у међусобним
окршајима с главним конкурентима у предстојећој минилиги, може да избори опстанак и статус суперлигаша и наредне сезоне.
Тренер панчевачког тима Никола Јерковић на почетку утакмице фавориту је супротставио тим у саставу: Јована Симић, Марина Ранисављевић,
Сара Павловић, Ана Јакшић,
Милица Шорак и Драгана Марковић, а на позицији либера
смењивале су се Сања Ђурђевић и Јелена Петров.
Домаће играчице су одлично започеле овај меч. Серију
поена отворила је Јована Симић са два ас-сервиса, а потом

а финиш сета протекао је у знаку Саре Павловић, која је сјајним сервисима, али и чврстим
блоком, Динаму донела завршне, победничке поене.
После убедљиво добијеног
првог сета чинило се да ће одбојкашице Динама наставити
у истом ритму, да ће искористити психолошку предност и
наставити да „туку” грогираног ривала. Ипак, Железничар
се издигао из незавидне ситуације и показао због чега је један од најбољих тимова у српској женској одбојци.
„Лавице” су на почетка колико-толико успевале да парирају фавориту. Захваљујући ассервису Драгане Марковић повеле су са 4:3, а потом су нестале с терена. Гошће из Лајковца су преузеле иницијативу
и у потпуности загосподариле
утакмицом, па су већ на техничком тајм-ауту имале готово недостижну предност – 6:12.
Марина Ранисављевић је била
једина у екипи Динама која је
успевала да начини неки до-

превише су грешиле, што су искусне гошће умеле да казне, па
су лако, без великих проблема,
повеле са 2:1 у сетовима.
А онда је на ред дошао период утакмице који је још једном потврдио због чега многи
сврставају одбојку у најлепше

бар потез, а Милица Шорак је
сјајним сервисима у финишу
сета само ублажила пораз и
смањила разлику у поенима.
После изједначења Лајков-

Марине Ранисављевић и вођства
Динама од 5:1 уследила је реакција с клупе Железничара и тајмаут. Гошће су успеле да изједначе и потом потпуно преокрену

1. Ц. ЗВЕЗДА
2. ЈЕДИНСТВО
3. ВИЗУРА
4. ЖЕЛЕЗНИЧАР
5. ТЕНТ
6. СПАРТАК
7. ПАРТИЗАН
8. КЛЕК
9. УБ
10. ДИНАМО
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и најнеизвесније спортове. Сет
с много преокрета, узбуђења и
потпуно „лудим” крајем. Оним
када већ виђена победа исклизне из руку...
Девојке које предводи Никола Јерковић почеле су одлично.
У главној улози била је одлична
Ана Јакшић, а после ас-сервиса

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА

ТАМИШ НИЖЕ ТРОФЕЈЕ
Отворено првенство Београда у атлетици за такмичаре
до четрнаест година одржано
је прошлог викенда у нашем
главном граду. У веома јакој
конкуренцији запажене резултате остварили су и чланови
АК-а Тамиш, које је предводио тренер Зоран Коцић.
У трци на 800 м Стефан
Марић је освојио најсјајније

одличје с резултатом 2:36,10,
па је тако потврдио да спада
у ред најталентованијих панчевачких атлетичара. Овај
успех још више добија на значају ако се зна да се Стефан
надметао са две године старијим ривалима.
Сања Марић је учествовала у трци на 200 м, у којој је
освојила сребрну медаљу с
добрим резултатом од 28,70
секунди. Сањи Марић идућег викенда предстоје две
изузетно важне трке – Пр-

венство Војводине до четрна ест го ди на и Пр вен ство
Београда до шеснаест година, где ће трчати на дистанци од 600 м.
У бацању кугле Емилија Јелесијевић је одличним наступом у квалификацијама избо ри ла уче шће у ве ли ком
финалу, с личним рекордом
од 6,39 м.

Интересантна је била и ревијална трка на крају програма, на дистанци од 200 м,
у којој су се надметали сениори. Атлетичар Тамиша Александар Бошковић трећи је
стигао на циљ, други је био
Емир Бекрић, а победио је
вишеструки државни шампион Алекса Кијановић из
Партизана.
На Отвореном првенству
Београда боје АК-а Тамиш
бранили су и Теодора Дубоњац и Алекса Нертица.

је Сара Павловић изблокирала
„један на један”, па је Динамо
повео с 3:0. Гошће су успеле да
се стабилизују, да поведу са 6:8,
а потом су одличним блоковима Марина Ранисављевић и Јована Симић поново свој тим
довеле до предности. Уследили су поени Драгане Марковић и Милице Шорак, па су
Панчевке на техничком тајмауту имале три поена „вишка”
– 12:9. „Лавице” су наставиле
добро и прецизно да сервирају
и потпуно су пореметиле линију одбране екипе из Лајковца. Након двојног блока, који
су саставиле Јована Симић и
Ана Јакшић, Динамо је повео
са 14:10, а гошћама није вредео ни тајм-аут који је у тим
тренуцима искористила Мирјана Мусулин, тренер. Уследио
је период игре када је у главној улози била Милица Шорак,

је блоком „један на један” поентирала за 14:19, а после ас-сервиса Драгане Марковић Динамо је смањио на 16:20. Панчевке су успеле још мало да „отопе” велику предност гошћи, али
је Железничар први стигао до
сет-лопте. Тачније, имао је две
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чанке су у трећем сету још ви- резултат. Железничар је водио с
ше додале гас, па је тај део утак- 9:12, 10:14 и 12:19 и полако се
мице био готово идентичан као кретао ка убедљивом тријумфу.
прошли. Играчицама Динама Ипак, тако нису мислиле и панништа није полазило за руком, чевачке „лавице”. Ана Јакшић
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– 22:24. Тада је изгледало да Динамо неће успети, али одговорност је преузела Сара Павловић,
бар када је освајање поена у питању, мада треба рећи да је цео
тим „лавица” исказао огромну
борбеност и пожртвовање. Сјајни коректор домаћег тима био
је на висини задатка у одлучујућим моментима, па је Динамо
преокренуо резултат и из изгубљеног сета изашао је као победник.
Тај-брек или одбојкашка лутрија, како многи називају пети сет, у потпуности је припао
домаћим одбојкашицама. Одличне су биле: Ана Јакшић, Драгана Марковић, Сара Павловић,
Милица Шорак, Марина Ранисављевић, Сања Ђурђевић и Јелена Петров, које су надвисиле
фаворита у свим сегментима
игре и ниједног тренутка своју
победу нису довеле у питање.
Предност од 5:2 коју су стекле
на почетку сета сигурном игром
сачувале су до краја, а у финишу су је и увећале.
Последња лопта која је пала
у поље Железничара, за 15:9 и
коначан тријумф од 3:2, била
је повод за велико славље на
терену, али и на трибини Хале
спортова. Динамо је остварио
победу која му, иако је и даље
у веома тешкој ситуацији, продужава наду да и у наредној
сезони може да се надмеће с
најбољим српским клубовима.
Наредног викенда „лавице”
гостују у Београду, где ће се
састати с Црвеном звездом.
После краткотрајне паузе у
шампионату предстојећи викенд резервисан је и за наставак првенствене трке за бодове у Првој лиги.
Одбојкаши Борца, које предводи тренер Душан Јовић, путују у Велико Градиште, где ће
од ме ри ти сна ге с до ма ћим
ВГСК-ом.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ДИНАМИК ПРОШАО, РЕД ЈЕ НА ПАЗАР
Кошаркаши Тамиша
на великим
искушењима
Наредни меч у петак
Нема одмора за кошаркаше Тамиша. Момци које предводи
тренер Бојан Јовичић имали
су покоји слободан дан око Нове године и Божића и – назад у
салу. Бар они који су били здрави. Тамиш је имао много кадровских проблема у минулом
периоду јер су повреде и вируси десетковали екипу, али систем такмичења је неумољив –
зимске паузе нема.
Утакмицама 16. кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије, а Тамиш је већ у првом мечу у новој години био на великом искушењу. У Хали спортова „Ранко Жеравица” одмерио је снаге с Динамиком, другопласираним тимом на табели и, уз
Борац, ОКК Београд и Нови
Пазар, главним кандидатом за
највиши пласман.
Иако су, у другом полувремену пре свега, пружили до-

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЛИДЕР РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

другој четвртини, али то није
било довољно да се угрози велики фаворит, па се на одмор
отишло с предношћу Динамика од чак петнаест поена –
40:25.
Стратег Тамиша Бојан Јовичић имао је шта да каже

Ипак, искусни домаћи састав се пренуо, збио је своје
редове, одбио је све нападе Тамиша, па је на крају заслужено стигао до победе. Дорћолце
је до тријумфа довео Вуликић,
који је постигао важне поене у
тренуцима када се утакмица

ТОР ЊАН СКИ ПРЕД СТА ВЉАО ТА МИШ
На кошаркашком сабору Републике Српске у Теслићу,
који је одржан 8. јануара, репрезентација Кошаркашке
лиге Србије играла је против репрезентације Републике Српске. Утакмица је завршена с резултатом 98:79
за репрезентацију Кошаркашке лиге Србије.
Изабрани тим КЛС-а играо је у следећем саставу:
Марко Радоњић, Немања Крстић, Новак Мусић, Младен Вујић, Ђукан Ђукановић, Александар Торњански,
Стефан Симић, Богдан Микавица, Андрија Драшковић, Ђорђе Џелетовић, Ненад Неранџић и Вања
Газибеговић.
Тренер репрезентације КЛС-а био је Оливер Поповић, а његов помоћник Бранислав Вићентић.
Победник у закуцавању био је члан репрезентације
КЛС-а и кошаркаш Тамиша Александар Торњански, који је победио и у шутирању тројки.
бру партију, кошаркаши из нашег града нису успели да начине изненађење, па је фаворизовани домаћин заслужено
стигао до свог дванаестог тријумфа у сезони: Динамик–Тамиш 72:65, по четвртинама:
21:11, 19:14, 13:26 и 19:14.
Почетак утакмице у потпуности је припао домаћим кошаркашима. Момци које предводи тренер Владимир Ђокић
држали су конце игре у својим
рукама, доминирали су на сваком делу терена и ниједног тренутка нису дозвољавали да им
утакмица измакне контроли.
Београђани су искористили све
грешке гостију, па су већ после првих десет минута имали
двоцифрену предност (21:11).
Душан Кнежевић и његови саиграчи су нешто боље играли у

својим играчима на полувремену. Замерио им је на грешкама које су чинили, али оно
што је најважније, критика је
уродила плодом, па су момци
у трећу четвртину ушли с много више енергије и жеље за
надигравањем. Разиграли су
се Александар Илкић и Иван
Смиљанић, који су били и најрасположенији за игру у редовима екипе из нашег града.
Панчевци су искористили и
благу опуштеност домаћина и
не само да су утакмицу поново учинили неизвесном већ су
дошли и на сам праг великог
изненађења. На крају треће
четвртине на семафору је писао резултат 53:51, па је око
300 гледалаца с нестрпљењем
оче ки ва ло по след њих де сет
минута.

„ломила”. Најефикаснији у редовима Динамика били су Стевановић с деветнаест, Глишић
са осамнаест и Остојић с једанаест поена.
– Честитао бих Динамику.
Не може једна тако квалитетна екипа да се победи са само
једним добрим полувременом.
Ипак, има и објективних разлога за то. Тек у четвртак пред
овај меч, после месец дана, успели смо да одрадимо тренинг
„пет на пет”. Али идемо даље.
Било је почетничких грешака
и баш сам много замерио играчима на полувремену. У наставку утакмице смо заиграли
много боље и успели смо да
стигнемо велику предност ривала. Нажалост, промашили
смо три пенала и два отворена
шута када се меч ломио, а Вули-

кић је на другој страни био
прецизан. И то је, у ствари, кошарка: ко погоди када треба,
тај добија утакмицу – рекао је
на конференцији за новинаре
одмах после утакмице у дворани „Ранко Жеравица” први
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Стефан Митровић
(четири поена), Алекса Чабрило (шест), Александар Илкић
(13), Саша Радовић (два), Бојан Крстовић (седам), Душан
Кнежевић (три), Александар
Торњански (три), Милоје Шушић, Братислав Јековић (четири), Иван Смиљанић (23 поена) и Бранислав Лабудовић.
– Очекивали смо овако тешку, бор бе ну и мо ти ви са ну
утакмицу. Изгледало је у једном тренутку да смо решили
питање победника, али Тамиш
је још једном показао да има
јак карактер и добре играче,
па се вратио у меч. Учинило се
потом да ћемо ми бити поражени, али смо у тим моментима променили систем, с три
висока играча смо контролисали скок, убацили смо неколико отворених шутева и имали битне скокове у нападу. На
крају је Вуликић опет био јунак. Честитам и Тамишу, јер
има квалитет, добро се ради и
мислим да ће та екипа бити
високо пласирана у КЛС-у –
истакао је тренер Динамика
Владимир Ђокић.
Већ у петак, 18. јануара, Тамиш ће бити на новом великом искушењу. У Халу спортова на Стрелишту долази Нови
Пазар, такође екипа из врха
првенствене табеле. Треба очекивати још једну лепу кошаркашку представу, а тренеру Јовичићу и његовим играчима
биће много лакше уз подршку
с трибина.
Утакмица почиње у 18 сати.

НОВИ УСПЕСИ ШК-а „АЉЕХИН”

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК ГОДИНЕ
На недавно завршеном кадетском Првенству Војводине у
шаху у Новом Саду ШК „Аљехин” из нашег града је по броју учесника, али и оствареним
резултатима, потврдио своје
високе позиције.
Јана Стошић је освојила прво место у групи девојчица до
осам година, док је Ања Радмановић заслужила сребрно одличје у надметању шахисткиња до дванаест година. Марко
Форђарини и Михаило Пасер
су у својим категоријама поделили треће и четврто место, а
на Првенство Србије су се пласирали и: Андреј Добричан,
Петар Ћосић, Милица Амиџић
и Вук Каначки.
На великом турниру у Пожаревцу, где су се надметали најбољи српски шахисти, деветна-

естогодишњи Вук Жегарац, такође члан ШК-а „Аљехин”, поделио је прво место, па се тако
нашао испред старијих и искуснијих велемајстора.
Већ прошлог викенда млади шахисти „Аљехина” наставили су да нижу успехе. У нашем главном граду је одржан
турнир под називом „Видиковац”, а мали Панчевци су опет
заблистали пуним сјајем и освојили вредне награде.
У групи најмлађих учесника
Петар Ћосић је заслужио најсјајније одличје, освојивши 4,5
поена из пет партија, док је Јана Стошић зарадила сребрну
медаљу у надметању девојчица. Ања Радмановић је заузела
треће место у такмичењу девојчица рођених од 2005. до
2008. године, а одлични су би-

Најуспешнији спортски колектив у нашем граду, али
тренутно и најбољи тим у Суперлиги Србије, ради пуном
паром. Иако у елитном рукометном каравану наше земље,
због одржавања Светског првенства, нема првенствених
надметања, рукометаши Динама вредно раде под командном палицом шефа стручног
штаба Ивана Петковића.
Бранко Радановић и његови саиграчи нису имали много времена за одмор. Окупили су се одмах после Божића, вредно тренирају и припремају се за нова искушења
која им ускоро предстоје. Првенствена трка за бодове у
Суперлиги Србије наставља
се у суботу, 2. фебруара, када
ће у нашем граду гостовати
Црвена звезда. Панчевачки
„жуто-црни” желе спремно

да дочекају екипу коју предводи актуелни селектор националног тима Ненад Перуничић и да наставе величанствени победнички низ,
који засад износи тринаест
утакмица.
Да би се све коцкице у тиму сложиле како треба, рукометаши Динама су почели да
играју контролне утакмице.
У првом мечу, у Кикинди, савладали су истоимени домаћи тим с 31:28.
Сви љубитељи рукомета у
нашем граду који су се ужелели игре с лепљивом лоптом, имаће прилику да своје
миљенике виде на делу у суботу, 19. јануара, када је на
про гра му дру га кон трол на
утакмица. Тог дана у Хали
спортова на Стрелишту гостоваће београдски Обилић.
Утакмица почиње у 18.30.

СУГРАЂАНИН О КОМЕ СЕ ПРИЧА И ПИШЕ

МИЛОСАВЉЕВ У ЖИЖИ
Љубитељи игре с лепљивом
лоптом знају свакако, али шира панчевачка јавност, која и
није толико упућена у рукометна збивања, можда и нема податак да је један наш
суграђанин тренутно у жижи
интересовања, бар када је овај
спорт у питању.

Дејан је тренутно с репрезентацијом Србије на Светском првенству. Чуда је чинио на голу и против Бразила, у утакмици коју је наш
национални тим, нажалост,
изгубио. Сјајан је био и у мечу с Корејом, поготову у финишу утакмице, када су срп-

Млади Доловац, голман, после стасавања у рукометној
школи каћког Југовића, истој
оној коју су „похађали” и легендарни Арпад Штербик, па
и садашњи први тренер Динама Иван Петковић, каријеру
је наставио у београдском Партизану, а онда се, прошлог лета, обрео ни мање ни више него у – Вардару из Скопља.
Реч је о Дејану Милосављеву, тренутно првом голману
доскорашњег шампиона Европе и најбољем рукометашу
Србије у 2018. години у избору РСС-а.

ски „орлови” успели да „прело ме” бор бе не Ко реј це и
остваре први тријумф на планетарном шампионату. Изванредним интервенцијама
уливао је додатну снагу целом тиму и умногоме је заслужан што је Србија после
дуела с Корејцима, бар теоретски, остала у игри за пролазак у главну рунду.
Дејан Милосављев, Доловац, Панчевац. Момак о коме ће се тек причати и писати. У хвалоспевима, наравно.
Срећно у даљој каријери,
мајсторе!

ШАХОВСКИ КУТАК
Williams
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ли и: Вук Каначки, Марко Форђарини, Ђорђе Новичевић, Ђорђе Бајић, Милица Амиџић и
Нађа Стајчић. ШК „Аљехин” је
тако још једном потврдио да

има одличну школу шаха, једну од најбољих у земљи, а освајањем трофеја већ на почетку
године најавио је још једну берићетну сезону.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг3)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ФОТО-ПРАЗНИЦИ

Помогао је и кинеској робној
кући при подели пакетића
ученицима школе „Мара Мандић”

Деда Мраз имао пуне руке посла
као и увек пред Нову годину

Хипнотисана гомила

А пред дочек је омиљени дечји
лик скокнуо у Улицу чаролије...

...где је ускоро поскочило
новогодишње расположење уз живу
свирку и куване напитке...

Након неколико дана предаха
требало се припремити и за
Божић, као рецимо на Тесли...

А онда је стигао и бадњак...

Ми не идемо никуд и не радимо ништа.
Ми смо једна велика хипнотисана гомила.
Ал’ ја знам кључ, ја познајем ту браву.
Откључаћу и ставићу ти свашта у главу.
Ја могу да те забавим, ја могу да те слудим,
ја могу да те успавам, ја могу да те будим!
Да ли верујеш мени.
Или мислиш својом главом.

Како је тешко без тебе

...у многе цркве, па и
у Преображенску...

Запалили су га и чланови
веслачког клуба...

...као и Глогоњци...

Градоначелник је, заједно с другим
верницима, свето дрво убацио у
огањ у порти Успенске цркве

Говорим ти најружније речи, али не брини за мене.
То је само начин да ти кажем да те волим.
Радим ти најстрашније ствари, али не брини за мене.
То је само начин да ти кажем да те требам.
Сувише поносан да би видела како је тешко,
како су ствари празне без тебе, како је тешко.
Одлазим корацима сувише брзо да би то могла
да видиш на мени. Како је тешко без тебе.

Крени према мени

На сам Божић ломљена је чесница, као,
на пример, у Преображенској цркви...

... а срећне руке био је суграђанин
Светозар Лујански и извукао златник

Ти ниси Јулија, ја нисам Ромео, ноћас сам нешто гадно појео.
Лепо причаш, лепо ходаш, слатка мала,
немој лако да се продаш. Зато крени, крени према мени!
Можеш да лајеш, можеш да режиш,
можеш да останеш, а можеш и да бежиш.
Без душе си нико, без душе си ништа,
купујеш, продајеш, одузимаш и додајеш.
Зато, крени, крени према мени.
Текст и музика: Партибрејкерс
М. Шупица
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Едвард Габријел
Етински,
гимназијалац:
– У суботу имам општинско такмичење из
математике па гледам
како ћу да се припремим за то у току недеље. Другог дана викенда ћу се одмарати.

Лука Регоје,
гимназијалац:

Ања Стефановски,
гимназијалка:

– Ићи ћу на тренинг, а у поподневним
сатима ћу некуд изаћи. Почињем да се
прилагођавам школи
и школским
обавезама.

– Планирам да
изађем с другарицама
и да се мало одмарам.
Можда ћу већ узети
књигу у руке да поновим нешто.
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