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Село
ПРЕСЕДАН НА ПРОШЛОНЕДЕЉНОЈ СЕДНИЦИ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ

ВЛАСТ ПОДРЖАЛА АМАНДМАН ОПОЗИЦИЈЕ
Одборници СНС-а
прихватили захтев групе
„Слободно Панчево”
Зашто је градска
телевизија укинула
преносе седница локалног
парламента?
Ваздух у Панчеву од
почетка зиме лош због
индустрије, саобраћаја
и кућа које се греју на
чврста горива
На седници Скупштине града одржаној у петак, 12. јануара, догодило се
нешто неуобичајено – владајућа коалиција прихватила је амандман који
су поднели одборници опозиције.
Државна ревизорска институција,
која контролише рад министарстава
и локалних власти широм Србије,
препоручила је градској власти у Панчеву да преиспита рад комисија и
радних тела формираних у оквиру
локалне самоуправе. ДРИ тражи и да
локална власт евидентира све чланове тих комисија и радних тела, као и
висину новчаних накнада које им се
исплаћују, њихове задатке и циљеве.
Предлог одлуке о неопходности да
то буде урађено, уврштен је у дневни
ред прошлонедељне скупштинске седнице, али су чланови одборничке групе „Слободно Панчево” пре заседања
поднели амандман о којем је морало
да се изјасни Градско веће. Због тога

је почетак скупштинске седнице био
одложен за 45 минута.
Никола Ћебић, један од одборника
„Слободног Панчева”, објаснио је шта
је био повод за тај амандман.
– У тексту одлуке ДРИ писало је
само да надлежни органи треба да
преиспитају рад радних тела и комисија и ништа више. Међутим, ради
веће транспарентности у раду и контроле јавности одлучили смо да поднесемо амандман. Тражили смо да се
на сајту Града Панчева објави списак
свих чланова тих комисија и радних
тела, висине новчаних накнада које
им се исплаћују, као и сви други подаци који су од значаја за њихов рад.

Наш захтев је у потпуности усвојен,
што нам је било невероватно, јер је
то први у потпуности прихваћени
амандман опозиције. Битно је да ће
сви подаци које смо тражили бити
објављени на сајту Града и да ће сви
заинтересовани моћи да их виде. Сматрамо да је то мали, али значајан
корак. Он ће обавезати власт на више
јавности у раду, а нама ће омогућити
да обавимо контролу над оним што
буду радили. Показали смо да у овом
граду још постоји опозиција и да је
организована – рекао је Ћебић.
Прошлонедељну седницу градске
скупштине обележило је и одборничко питање која је поставио Жарко

Јелисавчић, члан одборничке групе
„Слободно Панчево”. Он се обратио
председнику Скупштине Тиграну Кишу
са захтевом да објасни због чега су
укинути директни преноси седница
Скупштине града на интернету.
– Град Панчево се у децембру 2016.
године похвалио тиме да ће, по угледу на Скупштину Србије, директно
преносити на интернету све седнице
град ске скуп шти не. И заи ста, 29.
децембра исте године могао је да се
прати један пренос. Градска власт се
тада похвалила да ће директни преноси скупштинских седница бити још
један начин за веће учешће јавности
у раду локалне власти и у политичком животу нашег града. Међутим,
то је био први и последњи директан
пренос неке скупштинске седнице.
Од тада је прошло више од годину
дана, а та пракса је прекинута. Ово
питање је важно, јер ТВ Панчево више
не преноси скупштинске седнице ни
директно ни одложено – рекао је Јелисавчић.
Пред сед ник Скуп шти не гра да
Тигран Киш одговорио је да ће поводом овог изнети свој став и да ће
одговорити на ово питање не само
одборницима већ и целокупној панчевачкој јавности.
– Ја треба да одговорим, али ово
питање се тиче свих нас и рада овог
парламента. Познато је да ТВ Панчево није више градска, већ приватна
телевизија и да то намеће одређена
ограничења. Ником није у интересу
да ове седнице буду тајне, нити је то
жеља владајуће коалиције – истакао
је Киш.
» Наставак на страни 5
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Срећно ново
преживљавање!
Е, прође и та гунгула! Чекали смо је... Па смо сачекали и другу... И ето
нас у новим годинама. Сад кад је прошла та празнична еуфорија, поново
можемо да се вратимо суровој свакодневици – преживљавању, неизвесности и несигурности. Таква нам је, ваљда, овоземаљска судбина.
И баш штета што се већ завршила та новогодишња чаролија. И то узбуђење које прати поклапање казаљки у поноћ сваког 31. децембра. Људи
су били, ипак, бар мало опуштенији, на лицима су се видели осмеси,
планирала су се каква-таква пријатна изненађења. Неки зрачак наде избијао је из иначе тешких, забринутих погледа...
Јер, што би рекао легендарни Душко Радовић, нова година је, разуме
се, стигла и онима који је нису чекали. Међутим, сва чар и јесте у чекању, а не у новој години. Лепо је чекати нешто што ће сигурно доћи. Јер
чекали смо у животу разне ствари, то сви знамо, а увек су нам и сигурно
долазиле само нове године.
И шта сада? Опет бригом удри по весељу. За почетак – треба прегурати јануар. Први месец у години по правилу је најдужи. И најскупљи. Треба подвући рачуне испод јелке и оно испод њих, па испод прасића, јагњића и пилића, па торти и пића... Наравно, треба платити и оне редовне
рачуне, докупити неке ситнице за почетак другог полугодишта, можда
допунити шупе огревом, а како ред и традиција налажу, не ваља одбијати позиве за славе. А има их, вала. Па ко преживи (јануар), нека прича...
Мада, како ствари стоје, у овој нашој напаћеној земљи за преживљавање и препричавање су сви дани и месеци у години, иако нам се сервира
„ружичаста стварност”. А ново лето почело је новим поскупљењима, убиством које је п(р)отресло цео регион, очекују нас нови „рафали” обећања
наших вајних политичара, било да су на власти или у опозицији, јер ће
ускоро и нови, ко зна који по реду избори, у Београду, или Србији, или
Малој Моштаници, или негде већ...
А можда смо све баш тако и заслужили. Јер не мењамо себе, не мењамо навике, не мењамо готово ништа... А сви желимо да нам буде боље,
хоћемо све.
Лепо је рекао легендарни Душко Радовић у својој новогодишњој поруци:
„На крају ове и на почетку нове године могли бисмо се као деца заклети и рећи макар себи: нећу више никад, или ћу мање него до сада, или ћу
само онолико колико морам, јер сам такав какав сам. Немојте се данас
борити за оно против чега сте се некад борили. Немојте никад више
туђим грешкама објашњавати и правдати своје. Немојте радити оно чега
би се ваши родитељи стидели и чега ће се ваша деца сутра стидети, немојте себе проглашавати јединим и најбољим. Најбољи више нису живи, а
ми смо ту само зато што њих више нема. Ослобађајте се слугу. Помозите
им да не буду слуге, чак и онда када би они то хтели да буду. Поштујте
друге људе, немојте их проглашавати пријатељима само онда када су вам
потребни. Немојте се доказивати пред горима од себе, пред равнодушнима, пред онима којима би требало платити пиће да би вас слушали и да
би вам веровали. Немојте стално викати и тражити још. Понекад реците:
доста и нећу више, хвала, ни ово нисам заслужио. Немојте тражити да
вам се унапред плати оно што ћете тек урадити. Могли бисте пре тога
вратити или урадити оно што сте већ узели. Будите скромни зато што ви
тако хоћете, а не само зато што вам други не дају”.
Дочекасмо и ту 2018. Дочекасмо обе нове године. Ма, да смо живи и
здрави, па нека је свако памти по ономе што њему највише прија.
Срећно нам ново лето!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нема мира на
Косову
После дужег затишја с Косова поново
стижу узнемирујуће вести. Најпре су
Албанци у Ђаковици спречили Србе
који су допутовали у тај град да обиђу
споменике на локалном гробљу, а онда

су блокирали прилазе цркви у том
месту у којој живи неколико наших
монахиња. Уследила су паљења сена
на неколико српских имања и, као
кулминација, атентат на Оливера Ивановића, који је шокирао све грађане
Србије.
Први одговор на питање шта је
узрок изненадног погоршања ситуације у јужној српској покрајини јесте
страх високо рангираних албанских
политичара на Косову од почетка
рада суда за ратне злочине које је
терористичка ОВК починила током
1999. и 2000. године.
Бројна киднаповања и убијања
Срба у то време још увек су неразјашњена, као и сумње поткрепљене
конкретним доказима да су косовски
терористи својим заробљеницима и
жртвама вадили, а потом и препродавали органе. Најодговорнији за то
данас су у врху власти у Приштини,
што је за најоштрије осуде.
Инсистирања најмоћнијих земаља
Запада да се они коначно суоче с
правдом заслужују похвале, али и
намећу питање постоје ли још неки
мотиви за то изненадно залагање.
Одговор се наслућује на основу изјаве коју је медијима дао Вилијам
Вокер, шеф Мисије ОЕБС-а на Косову током оружаних сукоба 1998. и
1999. године.
– Садашњи политичари који управљају Косовом изашли су из рата и
зато је време да их замене нови људи.
Они више нису одговарајући. На
Косову сви истичу како желе промене, али ја их не видим – истакао је он.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Знакови поред пута.
У нашем граду, сваког дана
Снимио Милан Шупица

Да би додатно показао шта мисли
о садашњим косовским политичарима, одбио је да прими одликовање од
председника Тачија.
После Вокерових речи много је
јасније зашто су се косовски челници уплашили од суочавања с правдом
и могућности да постану „бивши”.
Нема сумње да их брине и то што је
некадашњи шеф Мисије ОЕБС-а на
Косову изјавио да је алтернатива
садашњем косовском руководству
опозициони покрет „Самоопредељење” и његов лидер Албин Курти.
Државни врх Србије и наши сународници на Косову због тога имају
много разлога за бригу. Први човек
„Самоопредељења” је ултрарадикални
политичар који безгранично мрзи
Србе и Србију. У својој острашћености је ишао толико далеко да је, примера ради, жестоко критиковао косовски државни врх због преговора с
нашом земљом у Бриселу.
Осим тога, отворено се противи
томе да се наши прехрамбени артикли продају на Косову, што је доказао када је заједно са својим присталицама преврнуо камион с робом из
Србије на једном косовском граничном прелазу.
Уколико Америка и најмоћније
западне државе које из сенке управљају свим оним што се дешава на Косову
поставе таквог политичара на чело те
државе, нема сумње да не само да се
ништа неће решити већ ће се криза у
јужној српској покрајини, која већ
годинама тиња, додатно погоршати.
М. Г.

Тил Свон

КАД НЕКОМЕ ОПРОСТИТЕ, ТО ЈЕ КАО ДА СТЕ ОСЛОБОДИЛИ
ЗАТВОРЕНИКА, ДА БИСТЕ НА КРАЈУ СХВАТИЛИ ДА СТЕ СВЕ
ВРЕМЕ ТАЈ ЗАТВОРЕНИК БИЛИ ВИ.
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

ОД ОКТОБРА ШЕСТ СУМЊИ
НА МОРБИЛЕ
Два случаја
потврђена, за један
се чекају резултати
Добра покривеност
вакцинацијом, нема
опасности од
епидемије
Oд почетка октобра прошле
године закључно са 16. јануаром текуће године с територије Јужнобанатског округа Центру за превенцију и контролу
болести Завода за јавно здравље Пан че во при ја вље но је
укупно шест сумњи на морбиле – потврдили су у Заводу за
наш лист.
Од ових шест сумњи, две су
лабораторијски потврђене, једна је епидемиолошки повезана, две су одбачене, а за једну
се чека резултат лабораторијских анализа. Све особе биле
су у контакту са зараженима
на територији Београда.
Акутна заразна болест
У Заводу истичу да је на целој
тери то ри ји Јужно ба нат ског
округа у току спровођење мера
пооштреног епидемиолошког
надзора над морбилима. До
уторка, 16. јануара, нису забележени нови случајеви сумње
на обољење или саме болести.
Mорбили су акутно заразно
вирусно обољење, које изазива
морбила вирус. Обично почиње изненадном појавом високе температуре, конјунктивити сом, цуре њем из носа,
кашљем и главобољом. Након
три до седам дана јављају се
макулопапуларне оспе, и то
најпре на лицу, а потом и на
трупу и екстремитетима. Оне
на кожи остају од четири до
седам дана.
„Резервоар” болести је човек,
а зараза се преноси ваздушнокапљичним путем или у директном контакту са секретима из
грла и носа инфи ци ра ног.
Период инкубације је од седам
до осамнаест, а најчешће четрнаест дана. Оболела особа је
заразна нешто пре појаве симптома и четири дана по избијању оспе. На морбиле су осетљиви сви они који их нису
преболели или нису успешно
вакцинисани.
Свака особа која је била у
контакту са оболелим од морбила и има повишену темпе-

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
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
карак те ри сти ка које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

тута „Дедиње”. Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски
из панчевачке Опште болни це, а уро ло шке његов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

Имунизација ММР-ом је обавезна
ратуру, макулопапуларну оспу,
кашаљ и цурење из носа, треба
да се без одлагања јави изабраном лекару ради дијагностиковања и лечења.
Значај вакцинације
Против морбила, али и заушки
и рубеола штити нас вакцина
ММР, која се, у складу с Календаром обавезне имунизације,
даје у другој и седмој години
живота детета.
У Заводу подсећају на то да
је вакцинација једина поуздана и ефикасна мера за спречавање болести, компликација
болести и смрти од одређених
заразних болести, која је законски регулисана Програмом обавезних имунизација становништва.
У нашој земљи је вакцина
против морбила (моновакцина) уведена 1971. године, ММ
(двовалентна, морбили/мумпс)
1981. године, а комбинована
ММР (морбили, мумпс, рубео-

ла) 1991. године, али је због
прекида у снабдевању њена континуирана примена почела тек
1994. године. Применом живе
атенуиране вакцине остварује
се заштитни ниво антитела од
95% код деце која су вакцинисана с навршених 12 месеци,
па чак и 98% код деце вакцинисане са 15 месеци и касније.
Серолошке студије показују да
се код 99% особа које су примиле две дозе вакцине у узрасту након навршених 12 месеци развио адекватан имунолошки одговор.
Према подацима Завода за
јавно здравље, на територији
Јужнобанатског округа у 2016.
години обухват у другој години ММР вакцином је 94,87%,
a у седмој години 98,33%. Овакви резултати, како тврде у тој
установи, обезбеђују спречавање настанка обимних епидемија. Иначе, када је реч о резултатима обухвата вакцинацијом

у 2017. години, они ће бити
познати након 20. јануара када
извештаји с терена буду стигли у Завод.
Обавезе и одговорности у
процесу имунизације прописане су Законом о заштити становништва од заразних болести, који је ступио на снагу 4.
марта 2016. године. Чланом 85
тог закона одређена је, између
осталог, казна од 30.000 до
150.000 динара за физичко лице
које „одбије обавезну имунизацију лица одређеног узраста”,
или језиком лаика речено –
родитељи који не вакцинишу
децу сносиће санкције због тога.
Ипак, показало се ових дана
да казна за невакцинацију може
бити далеко гора од губитка
неко ли ко десе ти на хиља да
динара. Она стиже онда када
се болест закомпликује, а тада
постоји велики ризик да губитак буде страшан и ненадокнадив.
Д. Кожан

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

Милош стигао кући с Малте
Нашег суграђанина Милоша
Станисављевића Зеца (28), који
је у ноћи између 6. и 7. децембра прошле године доживео
тешку саобраћајну несрећу на
Малти, након чега је десет дана
био у коми, лекари су с правом сврстали у медицинске
феномене. Иако му нису давали никакве шансе да ће преживети, Милош се у недељу,
14. јануара, вратио с Малте, а
после прегледа у панчевачкој
болници пуштен је на кућно
лечење!
Као што смо већ писали, у
ноћи када је доживео саобраћајку, Милош је с тежим повредама лица и главе примљен у
болницу „Mater dei” на Малти,
у којој је оперисан. Према речима његовог брата Бојана, операција је трајала шест сати,
након чега је уведен у индукова ну кому. После неко ли ко
покушаја Милош је пробуђен
из коме 16. децембра. Упркос
лошим прог но за ма лека ра
Милош се за три недеље опо-

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

равио толико да му за повратак кући чак нису били потребни ни специјални санитет ни
пратња лекара.
Ипак, стање овог младића
није ни близу идеалног: за неколико месеци му предстоји опе-

рација враћања дела лобање на
место, десно око му је у лошем
стању, а од 6. јануара, када је
тек установљено да му је сломљена и нога, носи гипс.
Трауму коју породица Стани са вље вић пре жи вља ва у
последњих месец и по дана,
додатно је закомпликовало и
то што Милош у тре нут ку
несреће није био здравствено
осигуран у иностранству. Србија и Малта, наиме, немају потписан уговор о покривању трошко ва хит них здрав стве них
услуга, тако да све трошкове
лечења, операције и транспорта сноси породица. Цена болничког дана на Малти износи
1.000 евра, а посебно се плаћају операције, одласци на скенер и сви остали прегледи и
интервенције. Да је Милош
морао да се врати с Малте санитетом, уз пратњу екипе лекара, као што се првобитно очекивало, то би коштало још око
30.000 евра. На срећу, тај трошак је избегнут.

Ипак, по напуштању болнице на Малти Станисављевићима је испостављен рачун у износу од око 22.700 евра. Били су
у обавези да плате депозит од
5.000 евра, а сада их чека и
плаћање остатка дуга. У хуманитарним акцијама спроведеним од краја децембра до данас
прикупљено је око 12.000 евра,
па је Станисављевићима новчана помоћ и те како потребна и даље.
Сви они који желе да помогну да се плате трошкови Милошевог лечења, новац могу уплатити на динарски рачун број
160-5810200045750–33, отворен у Банци „Интеза” на име
Милошевог брата Бојана Станисављевића. За уплате из иностранства отворен је рачун IBAN
RS 35160583020072037851 ,
SWIFT DBDBRSBG.
Додатне информације могу
се добити од Бојана Станисавље ви ћа путем теле фо на
066/300-985.
Д. К.

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

ника 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.
Тако сада кори сни ци
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 дијагности ча ра у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да ураде и све врсте ултразвучних
прегледа срца, рачунајући
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову услугу
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Инсти-

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 посе ду ју
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви
путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА

Пливање за часни
крст
У петак, 19. јануара, на Тамишу, код
УСРН „Марко Кулић”,
од 12 сати, биће одржано пли ва ње за
часни богојављенски
крст.
Почетак манифестације заказан је за
9.30, када ће у Преображенској цркви у
Маргити бити одржана служба и одакле ће сви пријављени пливачи, заједно
са организаторима,
кренути ка кеју.
Организатори позивају
суграђане да дођу у што

већем броју и подрже учеснике у пливању за часни
богојављенски крст. А. Ж.
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ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

КОНЦЕПТ
После пола године или годину дана од доласка Бранка Маловића у јужни Банат Јужнобанатски округ је, што се тиче
страначке организације, један од најбољих, ако не и најбољи
округ у Србији. СНС је у јужном Банату убедљиво победио на
локалним изборима, а резултати на покрајинским и републичким су такође били феноменални. Резултати у Јужнобанатском округу су били сјајни и на председничким изборима
2017. године. Јужнобанатске општине напредују и то је
видљиво на сваком кораку.
(Дамир Зобеница, потпредседник Извршног одбора Главног одбора СНС-а, у изјави за РТВ Панчево, 16. јануар)
***
Од данас смо у кампањи. Наш задатак је да ослободимо Београд.
(Демократска странка, „Твитер”, 16. јануар)
***
Ја сам убеђен да су странци умешани у Ивановићево убиство. Немогуће је да америчке тајне службе нису знале шта
се спрема, јер то је било професионално убиство, за које је
била потребна логистика. Убица није бежао у правцу Србије,
већ у унутрашњост Косова.
(Војислав Шешељ у интервјуу за Телевизију „Пинк”, 16.
јануар)

Петак, 19. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

СНАГА АУТОРИТЕТА ЈЕ КЉУЧ
Преко хиљаду
обраћања грађана
годишње
Ћутање
администрације чест
разлог притужби
Није општепознато да поред
институције републичког омбудсмана постоји и локална, и то у
неколико градова у Србији, међу
којима је и Панчево. Како стоји на сајту Града, „Заштитник
грађана Града Панчева је независан и самосталан орган који
штити права грађана и контролише рад Градске управе, посебних организација и служби Града Панчева, као и других органа и организација, предузећа и
установа чији је оснивач Град
Панчево, а којима су поверена
јавна овлашћења”.
Међу овлашћењима локалног омбудсмана је да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене
актима, радњама или нечињењем органа управе, ако се ради
о повре ди одлу ка и дру гих
општих аката органа града, као
и зако ни тост, пра вил ност и
ефикасност рада органа управе града.
Ову важну функцију у нашем
граду врши Јелена Стојковић
Соколовић са сарадницима.

Видљив напредак

***
Мислим да се не ради о листи СНС-а, јер на листи о којој
говорите има много више људи који нису чланови ниједне
странке. Познато је да долазим из света уметничке игре. На
креирању Београдског фестивала игре радим пуних петнаест година. За то време учинили смо да Београд постане
светска престоница уметничке игре. Било је много промена
у градској власти од тренутка када сам почела да се бавим
продукцијом фестивала. Са свима сам морала да комуницирам како би фестивал опстао и био референтан. Некада је
било лакше, а некада теже сарађивати с људима који су
доносили одлуке. Било је и оних који нису хтели да сарађују.
Нисам одустала. Верујем да данас постоји воља да се ствари
мењају набоље.
(Аја Јунг, директорка Београдског фестивала игре, у одговору на питање „Блица” зашто је подржала листу кандидата
СНС-а за београдске изборе, 16. јануар)
***
Било која листа кандидата Српске напредне странке неминовно отвара питање да ли је неко прихватио да буде на њој
из убеђења, из личног интереса, или из жеље да се заиста
бави тим послом и уверења да може добро да га ради. Када
погледам имена и презимена познатих личности које су
одборнички кандидати СНС-а, тешко ми је да поверујем у то
да су они убеђени у исправност политике странке која их је
предложила.
(Србијанка Турајлић, чланица Политичког савета Покрета
слободних грађана, у интервјуу за „Данас”, 16. јануар)
***
Не допада вам се Ђилас? Ни мени. Да ли најбоље стоји од
свих кандидата? Да. Да ли морамо стати на пут СНС злу? Да.
Онда, подршка Ђиласу.
(Бојан Пајтић, „Твитер”, 17. јануар)

Поступак који заштитник грађана води бесплатан је за подносиоца притужбе. Она се подноси у року од једне године од
дана учињене повреде, неправил но сти или од доно ше ња
последњег акта у спорној ствари. Јелена Стојковић Соколовић каже:
– Снагом ауторитета панчевачки омбудсман овлашћен је
да поступа према обраћањима
грађана ка нама на различите
начине, и то да сагласно притужбама грађана својим препорукама и посредовањем упозори орган локалне самоуправе да је својим чињењем или
нечињењем поступио у супротности са својом одлуком, те да
све мора да саобрази с прописима. Ми морамо да дамо своје мишљење о томе да ли је
неки локални пропис у сагласности с вишим, републичким.
Ако није, треба да иницирамо
измену или допуну таквог градског прописа. Све то упућујемо
Скупштини града. Исто тако,
саве ту је мо гра ђа не на који
начин могу да остваре она своја права за која омбудсман није
надлежан. Али имамо законску обавезу да пружимо и у
таквим слу ча је ви ма прав ну
помоћ.
Какву слику је направила
2017. година у односу на претходну?
– Није било знатних одступања у броју обраћања грађана, што значи да их је опет
било преко хиљаду. Имали смо
више препорука с наше стране, што је добро, јер је то делотвор ни је и екс пе ди тив ни је.
Видљив је напредак, посебно у
односу који имамо са органима локалне самоуправе. Кључ
сна ге ауто ри те та локал ног
омбудсмана је у препознавању
проблема и њиховом постављању на институционални ниво,
као и, наравно, у њиховом решавању – објашњава Јелена Стојковић Соколовић.

Јелена Стојковић Соколовић
Све притужбе и сви одговори надлежних органа морају
да буду у писаној форми. А
рокови?
– Орган локалне самоуправе
мора да се у року од осам до
тридесет дана изјасни у вези с
притужбом грађана која нам је
достављена. Овај најдужи рок
примењује се скоро искључиво
у ситуацијама када је притужба основана, па орган локалне самоуправе има обавезу да
пропуст отклони. С друге стране, заштитник грађана има обавезу, то је наш посао, да прецизно одреди рокове. Они могу
да зависе од тематике, разних
околности, државних празника на пример. А грађани се
жале на рачуне јавних предузећа, неиспоручивање или неадекватно пружање услуга, као
и у случајевима када желе да
изађу из уговорног односа –
наводи наша саговорница.
Удружење са 22 члана
Када се ради о секретаријатима и Градској управи, грађани
се жале на ћутање администрације, односно на неодлучивање по њиховим захтевима у
адекватним роковима.
– Притужбе су често основане, али се дешава и да долази
до неспоразума. Могуће је и да
грађани немају праву информацију, да нису упућени, да им
нешто није довољно добро објашњено. Онда, пошто органи
нама морају све потанко да
објасне, у прилици смо да то
сазнање грађанима пренесемо.
Добро је да су грађани све боље
информисани о нашем делокругу посла. И, изгледа да имају пове ре ња у инсти ту ци ју
заштитника грађана – прича
Јелена Стојковић Соколовић.
Дешава се да људи долазе и
зато што је омбудсман некоме
ко је близак новој странци већ
помогао, па је препоручен.

ИСКУ СТВО ЧУДА ЧИНИ
Јелена Стојковић Соколовић завршила је Правни факултет
на Београдском универзитету. Положила је правосудни
испит, па се четири године бавила адвокатуром. Потом је
десет година била запослена у Окружном и Вишем суду, као
стручни сарадник грађанског одељења. Заштитник грађана
је четири године, а на ту функцију и петогодишњи мандат
недавно је реизабрана.

– Посебно нам је драго да
чујемо да је неко био задовољан нашом реакцијом, па је
зато неко други дошао код нас.
Неке ствари се решавају и усмено, на лицу места. Једноставно, осетите када неки проблем
може да се адекватно и конкретно одмах реши. Комуникација коју свакодневно остварујемо са органима локалне и
републичке управе често уме
да пресуди. Имамо ауторитет,
то јест постоји свесност да свој
посао радимо у складу с прописима, па нам се врата отварају. Догађа се да после кратког теле фон ског раз го во ра
решимо проблем за који грађанин мисли да је тешко решив.

ници грађана – каже Јелена
Стојковић Соколовић.
Како канцеларија омбудсмана бесплатно спроводи поступак мирног разрешавања спорова у локалној заједници, удвостручио се број предмета тог
типа. Она додаје:
– Прилив је све већи. Прошле године смо успешно одржали четири медијације. Решили смо проблеме на релацији
приватно–приватно. Радило се
о комшијама, рођацима... За
тај пио нир ски посао нас је
после обу ке лицен ци ра ло
Министарство правде.
Локалном омбудсману је у
опису посла да реагује када и
сам, без притужби грађана, при-

РЕШИХ ДА СЕ ЖЕНИМ
Занимљив и илустративан је случај младића из Ковачице
који је три дана пред венчање схватио да, због различитих
прописа у општинама, не може легално, уз присуство матичара, да се ожени.
– Одличан пример усмене притужбе и нашег посредовања!
Младић је заказао ресторан, музику, послао позивнице и –
замало да све откаже. Дошао је код нас у паници, на рубу
живаца, и пожалио се да у панчевачкој администрацији због
локалног прописа не признају ковачички папир, извод из
матичне књиге рођених за који није плаћена такса, јер је
тамо на снази таква одлука. Дакле, и једна и друга општина поштују своје прописе, поступају по закону, али најважније је да човек жели да се ожени! Пред њим смо позвали
обе администрације, навели их на то да се међусобно споразумеју и за пола сата младић је имао све што му је било
потребно – црта Јелена Стојковић Соколовић.
Али никада не одређујемо основаност притужбе када она стигне. Заведемо је, па на основу
приложених доказа, градске
одлуке у вези с том темом, као
и одговора и објашњења органа управе утврђујемо о чему се
тачно ради – јасна је градска
омбудсманка.
Постоји удружење локалних
заштитника грађана које броји
22 члана.
– Гледајући према укупном
бро ју ста нов ни ка, шти ти мо
половину грађана Србије. Боримо се за нужност и потребност,
односно обавезност постојања
локал них омбуд сма на. Да
сублимирам: све је више предмета који нам усмено стижу из
околних општина јужног Баната у којима не постоје заштит-

ме ти да су неки про пи си у
нескладу, то јест да су права
грађана неком одлуком повређена или угрожена. Најбољи
пример за то је повраћај новца
родитељима који су преплатили услуге ПУ „Дечја радост” пре
две године. Вансудско поравнање, цела та прича потекла је из
канцеларије Јелене Стојковић
Соколовић.
Има их још много с хепиендом...

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 19. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕСЕДАН НА ПРОШЛОНЕДЕЉНОЈ СЕДНИЦИ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ВЛАСТ ПОДРЖАЛА АМАНДМАН
ОПОЗИЦИЈЕ

Предлози пројеката

» Наставак са стране 1
На седници Скупштине града усвојени су финансијски планови и програми рада градских и сеоских јавних и јавних комуналних предузећа.
Највише пажње изазвали су они који
су се односили на Туристичку организацију Панчева, а најзаслужнија за
то је Нада Кирбус, одборница Социјалистичке партије Србије.
Она је за скупштинском говорницом рекла да је нејасно како то да
ТОП има само једног сталног запосленог и директора који на одређено
време обавља ту функцију, а буџет
тог јавног предузећа је 20 милиона
динара.
– Кад се погледа ко треба да уради
све што је набројано у плану и програму, изненађена сам систематизацијом радних места, јер пише да све
треба да заврши само један извршилац. Питам се да ли је могуће да он
треба да уради све предвиђене послове. Законом о јавним предузећима
предвиђено је да она морају имати
директора, као и надзорни и управни
одбор. Тамо пише и да се, по правилу, један запослени у јавним предузећима бира за њихов надзорни, а
други за управни одбор. Како ће се то
испунити у случају ТОП-а? Не може
један запослени у том предузећу да
обавља све послове и да истовремено
себе контролише – истакла је Нада
Кирбус.
Она је предложила да се послови
које обавља Туристичка организација
Панчева пребаце у надлежност Градске управе, у чему су је подржали и
неки други одборници. Они су, између
осталог, поставили питање шта се догађа када једини запослени у ТОП-у хоће
да иде на одмор, а шта би се десило
када би морао да оде на боловање.
Примедбе на рачун планова и програма рада одређених јавних комуналних предузећа имали су и одборници групе „Слободно Панчево”. Један
од њих, Дејан Јовановић, рекао је да
се из њих не види јасно каква је структура запослених, колико они зарађују итд. Он и његове колеге предложили су да се подаци о томе објаве на
сајту Града како би јавност могла да
буде обавештена.
Јовановић је рекао да се јавна и
јавна комунална предузећа издржавају новцем грађана, па због тога они

треба да буду обавештени о свему што
је од значаја за њихов рад. Додао је
да, нажалост, то још увек није стална
пракса и навео конкретан пример.
Рекао је да су он и његове колеге тражили информацију о раду Регионалне развојне агенције „Јужни Банат” и
платама запослених у њој, али да
податке о томе још нису добили.
Одборници Скупштине града на седници одржаној 12. децембра усвојили
су и документ у коме су наведене мере
које је неопходно предузети ради побољшања квалитета ваздуха у Панчеву.
Детаљно га је образложила Катарина
Бањаи, чланица Градског већа задужена за заштиту животне средине.
Она је, између осталог, рекла да је
панчевачки ваздух много бољи него
ранијих година, али да је још увек
знатно загађен у зимском периоду због
високих концентрација суспендованих материја, које тада премашују
максимално дозвољене вредности.
Додала је да је ваздух у нашем граду због тога треће категорије и објаснила да то није само панчевачки
проблем, већ нешто са чим су суочени и други већи градови у Србији.
Према њеним речима, примарни узроци загађења ваздуха су кућна ложишта наших суграђана који се греју на
чврста горива, издувни гасови из ауспуха аутомобила и индустрија.
Катарина Бањаи је рекла и да су
емитери загађујућих материја у нашем
граду предложили мере за њихово
смањење и да су многе од њих већ
реализоване. То су до сада, према
њеним речима, учинили Градска управа, АТП, Рафинерија, „Петрохемија”,
„Азотара” и „Грејање”.
Међутим, нагласила је да су индивидуална кућна ложишта и даље проблем и навела да је градска власт због
тога почела да новчано помаже домаћинствима која су заинтересована за
гасификацију. Током прошле године
из градског буџета је издвојена одређена сума на име субвенција које су
доде ље не четр де се то ри ци наших
суграђана заинтересованих за гасификацију.
– С обзиром на то да смо видели да
је број наших суграђана који су заинтересовани за тако нешто велики, за
ову годину смо предвидели још више
новца. Зато је издвојено 1.600.000
динара више него прошле године,
односно укупно 3.600.000 динара. Суб-

СТУДЕНТИМА С ДЕСЕТКАМА

Бесплатна фризура
Занимљиву акцију у чијем су фокусу одлични студенти, која је почела
10. јануара и траје до 15. фебруара,
под називом „Бесплатна фризура”,
ове године трећи пут организује фризерски салон „Простор Б” Бранка
Путића.
Сви студенти који у салон у Улици
браће Јовановић 8 донесу индекс у

коме се налази нека актуелна десетка биће награђени бесплатним шишањем и фенирањем. Досад се на овај
начин улепшало преко 140 студената
из нашег града и околине, а прилику
за то имају сви они који су вредни на
студијама и дају све од себе да стекну
нова знања.
С. Т.

венционисање заинтересованих за гасификацију је активност која не може
одмах да покаже позитивне резултате, јер је потребно да прође одређено
време. Искрено се надам да ће се сваке године издвајати новац за то и да
ће се он стално повећавати. То је једини начин за решавање проблема које
нам стварају кућна ложишта – истакла
је Катарина Бањаи.
Извештај који је поднела био је детаљан и конкретан, због чега су је неки
опозициони одборници похвалили.
За реч се јавио и одборник Српске
радикалне странке Срђан Гламочанин. Он је, између осталог, рекао да је
једино решење за проблеме са загађеношћу ваздуха гасификација, за шта
се залаже странка којој припада. Предложио је да наша држава интензивира односе с Русијом, јер ће тако бити
отклоњене све наше тешкоће. Само у
том случају ћемо, према његовим речима, решити проблеме са увозом гаса.
М. Глигорић

Градско веће је одржало своју 142.
седницу у уторак, 16. јануара. Није
се много причало, с обзиром на то
да су биле само четири тачке дневног реда на „менију”.
Прва тема је била учествовање
Града на јавном конкурсу Управе за
капитална улагања АПВ за финансирање или суфинансирање проје-

Потом се расправљало о закључку
у вези са учествовањем Града на јавном конкурсу већ поменуте институције, али је област другачија: саобраћајна инфраструктура. Град је аплицирао пројектом „Појачано одржавање Улице Жикице Јовановића
Шпанца у Банатском Брестовцу”. Неопходно је средити је, а ово је начин.

ката у области водоснабдевања и
заштите вода, с предлогом пројекта
„Изградња потамишког колектора –
друга фаза”. Укупна вредност пројекта је скоро 174 милиона динара,
а конкурише се за 87 милиона, што
је педесет одсто од вредности пројекта.

Донето је затим решење о образовању тима за реализацију пројекта
„Уређење градског понтона на Тамишу у Панчеву”. Пошто је образована
комисија за испитивање погодности
такси возила за обављање такси превоза, већање је завршено.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КАКО СЕ РЕКРЕИРАТЕ ТОКОМ ЗИМЕ?

Шетња кад год је могуће

А. ТРАЈКОВСКИ

В. МИК

Како су празници за нама, а и периоду слава се ближи крај, време је да се
вратимо у форму и мало позабавимо
физичком активношћу. Без обзира на
то што је напољу хладно и што је дан
много краћи, потребно је да барем
неко вре ме посве ти мо физич ким
активностима како бисмо успели са
сачувамо здравље.
Препорука је да свакодневно буду
заступљени шетња, брзо ходање и
пењање уз степенице. Током недеље
би било добро да барем три до пет
пута трчимо, пливамо, возимо бицикл
или да идемо на фитнес. Захтевнијим вежбачима препоручује се теретана два пута недељно, а рекреативне активности као што су кошарка,
плес, пливање или радови башти у
слободно време. Међутим, важно је
да, ако смо у могућности, активности
обављамо на чистом ваздуху и у природи. Свима онима који ће се ускоро
пробудити из „зимског сна” и почети
да вежбају, препоручује се да у почетку то буде двадесетак минута, а да
касније повећају на 45 до 60 минута.

С. КОРОЛЕВ

Љ. КРСТУЛОВИЋ

Уколико успете да вежбате пет пута
недељно по сат времена, организам
ће вам брзо вратити истом мером, у
виду одличне кондиције и доброг
здравља.
Питали смо наше суграђане како
они вежбају ових дана.
АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВСКИ,
пензионер:
– Слабо се рекреирам током зиме.
Понекад се одлучим за шетњу када
није превише хладно. Чим буде прошла зима, више времена проводићемо поред качаревачког језера.
ВАЛЕНТИН МИК, новинар:
– Ја сам нон-стоп у акцији јер се
бавим нови нар ским послом. Не
вежбам конкретно, али сам стално
на ногама, па ако се то може сматрати рекреацијом, онда сам стално активан. Рекреирам се кроз посао.
СЕРГЕЈ КОРОЛЕВ, програмер:
– Бавим се трчањем када имам слободног времена. Волим да трчим, али

А. ВРАНИЋ

М. БУЈОШЕВИЋ

за ту активност по хладном времену
потребна је адекватна опрема. Лепше је на пролеће и преко лета.
ЉУБИЦА КРСТУЛОВИЋ, домаћица:
– Једино што могу је да шетам
напољу. Лепо је провести мало времена напољу и по овако хладном
времену. Иначе, вежбам код куће
због оперисаног кука, по препоруци
лекара.
АЛЕКСАНДРА ВРАНИЋ,
средњошколка:
– Углавном шетам по граду. Може
се рећи да вежбам кроз активности с
породицом. Имам доста браће и сестара и та јурњава се понекад може рачунати као тренинг.
МИЦА БУЈОШЕВИЋ, пензионерка:
– Шетња је главни вид рекреације,
сваког дана од Котежа до Тамиша и
назад. Прија ми шетња по хладноћи
због здравственог стања.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ОД РУСКЕ БОЛНИЦЕ ДО МОДЕРНОГ ДОМА ОМЛАДИНЕ

НИС ПОМАЖЕ РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЗГРАДЕ
Издвојено око два
милиона и шестсто
хиљада динара

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Крупник – древна
плевичаста пшеница
Пшеница крупник (Triticum spelta L) заузима значајно место у групи алтернативна жита. Због својих
биолошких особина, као и
прехрамбених и медицинских карактеристика зрна,
постаје све интересантнија
за гајење. Према најновијим
истраживањима, крупник је
настао пре 7.000 година на
под руч ју Тран скав ка зја,
северно од Црног мора, највероватније спонтаним укрштањем самониклих травних врста. Током дуге историје гајења зрно крупника
било је значајно у исхрани
становништва, али је од средине двадесетог века гајен
само спорадично, више као
крмна биљка, и то на надморским висинама на којима друга жита нису успевала. Разлог за то био је уво-

теина (и до 19%) и есенцијалних амино-киселина; садржи доста прехрамбених влакана, витамина Б-комплекса,
мукополисахарида, који стимулишу имунолошки систем
организма, већи проценат
уља и минералних соли. Зрно
крупника има висок садржај
глутена и од његовог брашна
се успешно справља већина
пецива. Захваљујући високој
хранљивој вредности брашно
крупника користи се као
побољшивач квалитета и укуса пшеничног хлеба и других хлебно-пекарских производа. Крупник се најчешће
употребљава као замена за
пшенично брашно при справљању хлеба, паста, колача,
крекера, муслија, погачица,
палачинки и вафла, а делимично ољуштен може се
користити и за справљање

Корисници ће бити
благовремено
обавештени
о евентуалним
изменама у
спровођењу
активности
У оквиру програма „Заједници
заједно” компанија НИС подржала је уређење и реконструкцију зграде Дома омладине у
Панчеву. Завршетак пројекта под
називом „Дом је кућа за све – од
Руске болнице до модерног Дома
омладине”, за који је издвојено
скоро 2.600.000 динара, планиран је за март 2018. године.
Како је наведено на конференцији за новинаре, подизањем функционалности и адаптацијом делова зграде Дома
омладине, културног симбола
града Панчева, биће створени
услови за рад младих музичара
и других уметника, као и за одржавање разних манифестација,
што ће допринети развоју културних вредности града.
– Овим пројектом настављамо радове на реконструкцији
Дома омладине који су започети претпрошле године, када
је Дирекција за изградњу и уређење Панчева радила санацију
доњег спрата. За то је било
издвојено 1.300.000 динара –
рекла је директорка Дома омладине Марија Јевић.
Она је навела да ће овог пута
бити саниран горњи спрат, што
укључује ходник, тоалете за кориснике, фарбарско-молерске радове и комплетну столарију с праговима.
– Горњи спрат је у врло лошем
стању. Тамо вежбају културно-

-уметничка друштва „Станко Пауновић” и „Абрашевић”. С обзиром на то да су њихове пробе
свакодневне, велике су вибрације у згради. На подовима има
евидентних оштећења која настају услед тога. Иако је урађена
статика, вибрације и даље постоје. Надамо се да ћемо када буду
дошле керамичке плочице преко терацо масе, превазићи те
проблеме – рекла је директорка.
На доњем спрату биће направљен тоалет за особе са инвалидитетом, а највећа инвестиција планирана је за подрум,
где се одржавају музичке пробе. Због влаге која је тамо у
великој мери присутна, биће
урађена хидроизолација.
Марија Јевић је изјавила да
ће подршка компаније НИС
знатно унапредити услове рада
ове институције.
– Захваљујем НИС-у што нам
је изашао у сусрет и разумео
потребу да млади раде и функционишу у бољем простору,
што ће самим тим бити боље
за нас и кориснике Дома омладине – истакла је директорка.
Стефан Деспотовић, директор Дирекције за екстерне кому-

никације у НИС-у, овом приликом је изразио задовољство
што је та компанија део пројекта који је намењен младима.
– Сигурни смо да ће побољшани услови значајно унапредити квалитет садржаја Дома
омладине и учинити га још
приступачнијим за младе генерације. Слоган наше компаније је „Будућност на делу” и, у
складу с тим, трудимо се да
сваког дана у пракси потврђује мо такво наше стра те шко
опре де ље ње – нагла сио је
Деспотовић.
Конференцији је присуствовао и Немања Ротар, градски
већник задужен за област културе и омладине. Он је истакао да Град сарађује с Нафтном индустријом Србије дуги
низ година.
– Ова ком па ни ја послу је
одговорно и има одличан однос
с представницима Града, као
и са институцијама културе.
Уверен сам да ће се ова сарадња додатно продубити и драго
ми је да се новац улаже у нешто
што је трајне вредности, што
ће опстати, нешто што је стварно битно, а то је инфраструк-

тур на вред ност – рекао је
Ротар.
Кроз про грам дру штве но
одговорног пословања, а све у
складу са својим корпоративним слоганом „Будућност на
делу”, компанија НИС већ девет
година заредом подржава и
остварује партнерство с једанаест градова и општина у Србији. До сада је подржано више
од 900 пројеката који су допринели социјално-економском
развоју општина и градова, а у
које је уложено више од милијарду динара. За потребе грађана компанија НИС је конкурсом у 2017. години у Панчеву подржала пет пројеката из
области културе, спорта и екологије, у вредности од 15 милиона динара. Ова сума је утврђена на основу договора с Градом Панчевом, а у складу је с
величином и потребама локалне самоуправе и активностима
за које је новац потребан.
Ове године на основу конкурса „Заједници заједно” средства су добиле три установе
културе – Дом омладине, Културни центар и Народни музеј
Панчево.

ДВЕСТА ДЕВЕДЕСЕТ ШЕСТ ГОДИНА ВАЈФЕРТОВЕ ПИВАРЕ

Настављена акција „Све нас пиво спаја”
ђење селекционисаних геноти по ва при но сни је меке
пше ни це, наме ње них за
интензивнију производњу,
али су и додатни трошкови
љушћења зрна допринели
све мањем интересу пољопривредних произвођача да
га гаје. Средином седамдесетих година двадесетог века,
с повећањем интересовања
за органску пољопривреду,
крупник се поново појављује на њивама средњоевропских земаља, а од тада се
површине у производњи константно повећавају.
Круп ник се од обич не
пшенице разликује по танким, висо ким ста бли ма
склоним полегању и високој енергији бокорења. Клас
ове пшенице при жетви се
распада на класиће у којима зрно остаје чврсто обавијено плевама и плевицама, па је такав плевичасти
плод неподесан за коришћење у исхрани људи док се
зрно машински не ољушти.
Морфолошки, крупник је
веома робусна биљка, која
је толерантнија на неповољне услове спољне средине
него обична пшеница, али
је установљена мања отпорност на сушу. У нашој земљи
може се гајити на надморским висинама већим од
800 м, постоје озиме и пролећне форме, а приноси зрна
су мањи него код обичне
пшенице.
Хранљива вредност зрна
крупника огледа се у високом садржају укупних про-

пива, џина и вотке и уместо
неглазираног
пиринча.
Посебно је карактеристична
посластица „зелени кавијар”,
која се прави од зрна пожњевених у фази млечне зрелости и осушених на дрвеном
угљу. Зрно овог жита лако је
сварљиво, тако да се препоручује за исхрану болесника
и реконвалесцената, затим
деце и старијих особа. Поред
велике хранљиве и нутритивне вредности, треба истаћи и лековите особине зрна
и целе биљке.
Почетком овог века и у
нашој земљи се буди интерес за гајење крупника, како
у брдско-планинском подручју, тако и у Војводини.
У данашње време у Републици Србији постоји неколико пољопривредних произвођача крупника који су
заокружили цео производни циклус – од примарне
производње до финалних
производа, хлеба и тестенина. Као одговор на нове
тенденције у оквиру органске биљ не про из вод ње,
Институт за оплемењивање
биљака у Новом Саду створио је и прву сорту озимог
круп ни ка, под нази вом
„нир ва на”. Вели ки део
заслуга за ширење производње крупника припада и
научним радницима Института „Тамиш”, који су ову
врсту жита увели у комерцијалну производњу, како
у равничарским, тако и у
брдско-планинским подручјима Србије.

У старој Вајфертовој пивари у
петак, 12. јануара, приређена је
свечаност поводом обележавања
двеста деведесет шест година од
настанка тог здања, а организовало ју је удружење грађана Музеј
пиварства „Ђорђе Вајферт”.
Рођенданској прослави су присуствовали специјални гости: Њ.
е. амбасадор Краљевине Холандије у Србији Хенк ван ден Дул,
Данило Голубовић, саветник
министарке Јадранке Јоксимовић за заједничку пољопривредну политику и кум пиваре „Georg
W”, Александар Богуновић из
Привредне коморе Србије и градоначелник Панчева Саша
Павлов.
Њ. е. амбасадор Краљевине
Холандије у Србији Хенк ван
ден Дул овом приликом је, по
инструкцијама магистра технологије пиварства Братислава Стојановића, некадашњег
директора Пиваре, први пут
скувао своје пиво, од чије продаје ће средства отићи у хуманитарне сврхе. Акцију под називом „Све нас пиво спаја” започео је 2016. године амбасадор
Немач ке у Срби ји Њ. е. др
Аксел Дитман, а 2017. године
придружио се амбасадор Републике Мађарске у Србији Њ. е.
др Атила Пинтер.
Према речима Миреле Флоре из удружења грађана Музеј
пивар ства „Ђор ђе Вај ферт”,
акција је осмишљена како би
се наставила традиција кувања пива у Вајфертовој пивари,
која је с доласком те породице
1847. године почела да ради
пуним капацитетом.
– Овде се није само производило пиво, већ су се одржа-

вале међународне манифестаци је, кул тур на деша ва ња и
хуманитарне акције – рекла је
Мирела Флора.
Она је додала да се до сада
доста причало о овом споменику културе, а да се мало учинило да му се поврати стари
сјај и да очекује да ће се у
будућности нешто више урадити на том пољу.

сигур но први инду стриј ски
објекат у Војводини који је
негде назначио пут индустрија ли за ци је гра да Пан че ва –
рекао је Саша Павлов.
Магистар технологије пиварства Бра ти слав Сто ја но вић,
некадашњи директор Пиваре,
такође је поздравио присутне
и испричао интересантне анегдоте о пријатељству између

То је потвр дио и Дани ло
Голубовић, саветник при Министарству за европске интеграције, који је истакао да би Република и Град могли значајније
да помогну да се ово културно
обележје реконструише, како
би њиме могао да се поноси не
само град Панчево већ и цела
Србија.
– Ова зграда је за све ове
године много тога преживела
– многе природне катастрофе,
ратна разарања, различите промене државних уређења и све
оно чему смо као држава били
изложени. Драго ми је да је у
великој мери задржала свој
првобитни облик, јер је ово

Србије и Холандије које траје
више деценија. На његову причу надовезао се амбасадор Краљевине Холандије Хенк ван ден
Дул, нагласивши важност тради ци је, која је оду век била
чувар мириса, укуса, навика и
култура различитих народа.
– Традиција је увек била ту
да укаже на идентитет одређених заједница. Она истовремено показује заједничко наслеђе и чињеницу да међу свима
нама постоји више сличности
него различитости, што нам
заправо и омогућава дијалог.
Ово се може видети и у повећаном развоју занатских пивара.
Људи праве различите укусе

пива, али је та страст ка производњи овог напитка универзална – рекао је амбасадор Краљевине Холандије.
Он је додао да Србија као и
Холандија има дугу традицију
производње пива и да се то
управо види на примеру Вајфертовог здања.
Амбасадор је овом приликом
рекао да Холандија пружа велику подршку Србији у процесу
преговора о приступању Европској унији. Тренутно у Србији
послује око шестсто холандских
компанија у свим секторима
економије. Неке су веома познате, као што су: „Купујем продајем”, „Макси”, „Delhaize”, „Темпо”, „Shop & Go”, „Heineken”, а
свакако највећи број је у области пољопривреде.
– Холандија је други извозник у свету у пољопривреди.
Ми имамо мало произвођача,
али изузетну пољопривреду. Веома смо активни као ментори
Србији у овој области и желимо да останемо такви, посебно
док трају проговори за поглавља 11, 12 и 13. Такође, желимо да помогнемо Србији на путу
ка Европској унији и у законодавству, људским правима, економији – рекао је амбасадор.
Организацију догађаја подржали су Министарство за европске инте гра ци је Репу бли ке
Србије и компанија „TMB Diamond”.

Страну припремила
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ЕКОЛОГИЈА

Петак, 19. јануар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

БУЏЕТ ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ПОДРШКА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Мање еколошких
инвестиција
Велики еко-пројекти
на чекању
Локална самоуправа већ неколико година није урадила велики еколошки пројекат на територији града Панчева. Још увек
се чека решење за стару комуналну депонију, али и изградња фабрике за прераду отпадних вода. Велики број улица,
како у Панчеву, тако и у насељеним местима, нема канализациону мрежу, а о третману
фекалне канализације у насељеним местима илузорно је
говорити. Представници власти се бра не тиме да нема
довољно новца за покретање
ових амбициозних пројеката.
Томе треба придодати и да
град Панчево нема урађену пројектну документацију за одређени број важних еколошких
пројеката који ће морати да
буду завршени, у складу са захтевима ЕУ, у наредних десет
година. Уједно, у многим градским и приградским насељима нису решени имовинскоправ ни одно си, што тако ђе
представља отежавајућу околност, нарочито уколико се аплицира за финансијску подршку
из европских фондова.
Управљање отпадом
Било како било, сваке године
из градског буџета издваја се
новац за очување животне средине, али су ове године та средства довољна само за решавање текућих еколошких проблема. Градска скупштина је недавно усвојила овогодишњи буџет
и планирано је да у 2018. години за екологију буде утрошено
укупно 723 милиона динара.
Поло ви ну нео п ход не суме
покри ће напла та посеб не
накнаде за заштиту животне
средине (397 милиона динара)
и таксе за емитовање азотних
оксида (око 16 милиона динара). Преосталих 367 милиона
биће обезбеђено из тзв. средстава осталих извора финансирања.
Највише новца Град Панчево ће потрошити за трошкове
управљања отпадом (141 милион) и отпадном водом (297
милиона). Овогодишњи рачун

АПЕЛ ЕКО-МИНИСТАРСТВА

Позив на сарадњу

за одржавање јавних зелених
површина је 108 милиона динара, а за чишћење улица 140
милиона динара. За прву суму
се постарало ЈКП „Зеленило”,
а за другу ЈКП „Хигијена”. За
буџетску ставку зоохигијена
(уништавање легла комараца,
потребе дератизације итд. –
прим. аут.) грађани Панчева
платиће укупно 39 милиона
динара.
Цркавица за акцију
Град је у 2018. години за потребе финансирања пројеката и
програма заштите и унапређивања животне средине у Панчеву одобрио свега 90 милиона динара, што је четири пута
мање него 2015. године, или
око 20 милиона мање него у
прошлој буџетској години. Када
је реч о правим еколошким
програмима, из буџета за текућу годину за потребе управљања заштитом животне средине

Скупштина изгласала мање пара
издвојено је 32 милиона динара, а за мониторинг свих медијума животног простора (вода,
ваздух, земљиште) 29 милиона динара. Када је реч о заштити природе, одборници су прихватили предлог да овогодишњи трошкови буду 15 милиона динара. Локална самоуправа ће и ове године наставити да финансира програм
еколошке едукације (3,8 милиона).
Све у свему, Панчево ни ове
године неће улагати у капиталне еколошке пројекте. Не
треба сметнути с ума да ће у
наредном периоду наша локална самоуправа морати да реши
питање канализационе инфраструктуре у свим насељеним
местима, као и да за потребе
града обезбеди средства за
изградњу постројења за прераду
отпадних вода. Похвално је то
што локална самоуправа уводи

праксу стимулације грађана да
пређу на гас као енергент, али
одо бре на сума од све га 8,6
милиона динара ограничава
маневарски простор. С друге
стране, приметно је да локални званичници све више обраћају пажњу на енергетску ефикасност, тако да су у овогодишњем буџету одобрена средства за израду енергетских елабората јавних установа.
Ова мера градске власти иницирана је чињеницом да јавне
установе, уколико желе да аплици ра ју за рекон струк ци је и
санације, морају доставити на
увид комисији и елаборате о
енергетској ефикасности. Ово
је до сада била пракса само
приликом аплицирање за средства ЕУ, а од ове године и надлежне републичке и покрајинске институције које расписују
поменуте конкурсе траже тзв.
енергетски пасош на увид.

Министарство заштите животне средине упутило је јавни
позив грађанима Србије да
уколико сумњају да је негде
одложен опасан отпад, обавесте надлежне службе или
полицију. Повод за овај позив
је догађај у Обреновцу када
је по дојави забринутих грађана утврђено да су нелегално затрпане опасне и канцерогене материје. Министарство упозорава јавност да се
годишње у нашој земљи створи између 60.000 и 80.000
тона опасног отпада, од чега
један део отрова, због неодговорног опхођења појединаца, не бива збринут на прописан начин. У складу с тим
Министарство је почетком ове
године покренуло опсежну
акцију с циљем откривања
нелегалног складиштења опасног отпада на територији
наше земље. Зва нич ни ци
истичу да ће грађани о сваком детаљу о евентуалним
новим локацијама бити оба-

вештени и да се ништа неће
крити.
Да подсетимо, Министарство заштите животне средине крајем прошле године утврдило је да је на подручју Обреновца нађено 20 тона опасног
отпада, тајно закопаног на приватној парцели, који је могао
да изазове озбиљне последице по природу и здравље људи.
Недавно је Градски завод за
јавно здравље Београда утврдио да хемијске материје из
опасног отпада нађеног закопаног код Обреновца, нису
продрле у околне сеоске бунаре. Међутим, министар заштите животне средине Горан Триван упозорио је јавност да то
не значи да нема опасности
да та вода буде загађена у
наредном периоду. Донета је
мера да се, из предострожности, на контаминираном подручју вода анализира двапут
годишње, јер хемикалије после
неког времена могу да продру до бунара.

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ

Нови тренд
Панчевачка локална самоуправа у последње две године
издваја симболична средства
за афирмацију употребе обновљивих извора енергије на
територији нашег града. Реч
је о пионирским корацима и
у односу на локалне заједнице у развијеним срединама
ове инвестиције су далеко
мање. Разлог можда лежи у
томе што код нас и даље влада мишљење да је улагање у
ову област непрофитабилно,

складу са светским трендом.
Наиме, цена производње енергије из ветра на копну смањена је за око четвртину од
2010, при чему је цена струје
из фото на пон ских пане ла
пала за 73 процента. Примера ради, производња из фосилног горива тренутно кошта од
пет до седамнаест центи по
киловат-часу, што јасно указује на то да је обновљива
енергија конкурентнија него
икад, тако да струч ња ци

тј. да треба много година да
би се уложени новац исплатио. Еколошки аспект употребе оваквог извора енергије у нашем случају је мисаона именица. Међутим, ствари су се на светском тржишту у последњих неколико
година далеко промениле.
Трошкови производње струје из обновљивих извора енергије пали су на нови минимум широм све та – твр де
стручњаци Међународне агенције за обновљиву енергију
(IRENA). Међутим, највећи
део очекиваног раста производње соларне и ветроенергије остварен је ван Европске уније, јер се политика
ЕУ у овој област не развија у

истичу да прелазак на производњу електричне енергије из обновљивих извора није
само еколошка, него и економски веома исплатива одлука. Вреди истаћи да ће ЕУ
почетком ове године усвојити измене које ће увећати
удео обновљиве енергије до
2030. године у укупној производњи електричне енергије – план је да се у наредних
двадесет година подигне на
ниво од 30 одсто.

ПОКРАЈИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА РАСПИСАЛА ШЕСТ КОНКУРСА

Капитална улагања вредна две милијарде
Инвестиције
у привредни развој,
спорт, културу,
туризам и екологију
Управа за капитална улагања
АП Вој во ди не рас пи са ла је
шест конкурса у оквиру новог
циклуса финансирања важних
пројеката на територији Војводине. Покрајинска управа
финансираће развојне планове у обла сти сао бра ћај не
инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског
развоја, предшколског образовања и васпитања, развоја спорта и енергетске ефикасности
и у ту сврху обезбеђено је скоро две милијарде динара из
војвођанског буџета.
Градови и општине у Војводини могу да конкуришу пројектима који ће допринети развоју и унапређењу саобраћајне
инфраструктуре и за ту намену је обезбеђено 770 милиона
динара. Предност ће имати оне
локалне самоуправе које намеравају да изграде нове саобраћајнице, да ураде реконструкцију или санацију постојећих
локалних путних праваца или

имају план за побољшање безбедности свих учесника у саобраћају.
Поред тога, они могу да аплицирају и за финансирање и суфинансирање пројеката у области
водоснабдевања и заштите вода
(изградња, доградња, реконструкција, санација или адаптација
система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода). За реализацију
пројеката у овој области обезбеђено је 298 милиона динара.
Управа за капитална улагања АП Војводине издвојила је

520 милиона динара за подршку програмима локалног и
регионалног економског развоја који треба да допринесу
стварању повољних услова за
пословање, раст и развој малих
и средњих предузећа, као и
повећању запослености у Војводини. Поред тога, локалне
самоуправе су у прилици да
обезбеде средства за изградњу,
доградњу или реконструкцију
објеката пословне инфраструктуре и туристичке инфраструктуре у јавној својини, укључујући и инфраструктуру која
обезбеђује функционално инте-

грисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружењу. Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 38 милиона динара за
реализацију пројеката за унапре ђе ње и модер ни за ци ју
инфраструктуре која доприноси побољшању енергетске ефикасности.
За унапређење и модерниза ци ју инфра струк ту ре која
доприноси повећању квалитета, ефикасности и релевантности система предшколског
образовања и васпитања Управа за капитална улагања издвојила је 69 милиона динара, а
са 240 милиона динара биће
финансирани програми у области развоја спорта. Средства
која се додељују по овом јавном конкурсу намењена су за
финансирање и суфинансирање про је ка та за изград њу,
доград њу, рекон струк ци ју,
адаптацију и санацију спортских објеката у јавној својини
на територији АП Војводине,
укључујући и школске спортске објекте.
Jавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трају до 19. јануара.
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ХРОНИКА
КАКО ТЕЧЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ

Х И Т НА ПО МО Ћ

НА ЛЕТО У НОВОМ РУХУ

Последице падова

Пише:
др Мирослав Тепшић
Снег и поледица нису искључи ви раз ло зи за при чу о
повредама насталим услед
падова. Промена структуре
становништва и све присутнија остеопороза доприносе
два-три пута већој учесталости повреда код жена и дватри пута учесталијим повредама припадника беле расе.
Прелом кука се издваја по
озбиљности последица, поремећају функције и боловима
који онеспособљавају пацијента. У старијој популацији довољна је и минимална траума, као
што је пад из стојећег положаја, да би дошло до прелома.
Овоме доприносе губитак
коштане масе с годинама,
деменција, поремећај вида...
Срчане болести и срчана слабост додатно увећавају вероватноћу пада и повреде. Физичка активност, с друге стране,
делује протективно на структуре зглоба кука, па је могућност прелома знатно мања.
Млађе особе најчешће се повређују у саобраћајном трауматизму и услед падова с висине,
што компликује саму повреду
и чини је озбиљнијом.

Повреде зглоба деле се у
односу на позицију према
капсули која обавија зглоб,
структуру бутне кости која је
захваћена преломом и величину дислокације или померања крајева сломљене кости.
Што је померање веће, прогноза прелома је лошија. Преломи настали унутар капсуле зглоба кука отежано зарастају због поремећеног снабдевања крвљу главе и врата
бутне кости. Померени фрагменти кости најчешће значе
и прекид циркулације за ове
структуре, па је без оперативног захвата прогноза веома лоша. Поједини преломи
наста ју услед интен зив не
физичке активности код спортиста, плесача, деце..., при
чему се ломи део бутне кости
на месту припајања тетиве
миши ћа. Оста ли пре ло ми
настају најчешће траумом
про у зро ко ва ном деј ством
велике силе у старосном добу
од 20 до 40 година или падом
старијих од 60 година, када
је кост ослабљена услед остеопорозе.
Број прелома после шездесете године удвостручава се
сваких пет-шест година, што
довољно говори о значају овог
здравственог проблема. Готово половина свих прелома
кука настаје код старијих од
80 година. Смртност услед
прелома кука највећа је у
првој години после прелома
и обично је 15–20 процената. На њу утиче одлагање оперативног захвата и компликације услед трауме и мировања, као што су дубока венска тромбоза, емболија плућа и пнеумонија.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Викенд на планини

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако планирате краћи или дужи
одмор на планини, не заборавите да понесете крему за сунчање, балсам за усне, крему за
руке и наочаре за сунце. Исто
као за море, и за планину вам
је потребна крема са УВ заштитом. Сунце на планини, због
разређеног ваздуха, има већи
интензитет и деловање него у

нижим пределима. Хладноћа
и благ ветар смањују осећај
јачине сунчевих зрака, па осећамо пријатност на планинском сунцу. Међутим, кожа се
од ветра и хладноће исушује, а
након само неколико сати
јављају се знаци опекотина.
Креме са УВ фактором исте
су као и оне које носимо на
летовање. Идеалан је фактор

50, и то баш онај намењен
заштити коже лица. Не заборавите да и нежну дечју кожу
намажете кремом.
Руке се брзо исуше на хладноћи ако нису заштићене.
Заноктице огрубе, а нокти
лако пуцају. Руке ћете најбоље сачувати уз помоћ добре,
богате креме и рукавица. За
усне постоје грожђане масти
које, поред ши бутера и других активних супстанци за
негу, садрже и заштиту од
штетних сунчевих зрака. Усне
су још осетљивије и нежније
од лица, па их морате неговати. Никако их немојте лизати (поготово на ветру) јер су
онда рагаде и испуцале усне
неизбежне.
Увек је боље предупредити него лечити, али ако сте
већ изгорели, прва помоћ је
да чим уђете у хотел, млаком водом и нежним сапу-

ном опе ре те лице, бла го
утапкате пешкиром и нанесете пантенол крему. За усне
је благотворан мед. Нанесите га и држи те што дуже
можете.
Руке ћете опоравити парафинском маском у салону
или богатим, квалитетним
кремама са што већим процентом урее.
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Све се одвија по
плану
Завршено рушење,
почела градња
Посао успорава
Хемодијализа
Радо ви на рекон струк ци ји
Интерног одељења Опште болнице Панчево, започети средином октобра прошле године,
одвијају се несметано и по плану, а на градилишту је свакодневно ангажовано од 50 до чак
70 рaдника – потврдила је за
наш лист др Слађана Ковачевић, пи-ар менаџер Болнице.
Како ствари стоје, предузеће „Модулор” из Београда, ангажовано за обављање овог комплексног задатка, успеће да

Болница
функционише
отежано, али ниједан
пацијент није
ускраћен за
одговарајућу
здравствену заштиту.
испоштује уговорени рок за
завршетак радова, који износи
осам месеци.
Од пода до плафона
Реконструкција Интерног одељења обухвата све инсталатерске, термомашинске и грађевинске радове на приближно
8.000 квадратних метара простора.

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА

На градилишту је свакодневно и до 70 мајстора
Мајстори неуморно раде на местимо Одељење хемодијаЈедну од већих новина предсвих шест етажа зграде – од лизе. Наиме, не постоји јеф- стављаће то што ће Служба
подру ма, пре ко При јем но- тин начин да се сви апарати ургентне медицине бити преургент не слу жбе, па све до изместе из зграде, тако да је мештена у део болнице у коме
четвртог спрата. Предвиђено менаџмент Болнице одлучио се до сада налазила Дијагноје да се у потпуности рекон- да тај одсек остане на старом стика, а нову адресу добиће још
два одељења. Неурологија ће,
струишу инсталације и климанаиме, коначно бити исељена
тизација, као и да се замени
из зграде Инфективног, а већи
комплетна столарија. Пројекпростор ће омогућити да се број
том је обухваћена и рекон постеља за пацијенте повећа са
струк ци ја два ју посто је ћих Вредност радова које
садашњих 16 на приближно 40.
лифтова, али и изградња новог,
У Интерни блок ће бити премеизво
ди
„Моду
лор”
трећег лифта. Биће реконструштено и Грудно одељење, што
исано и Одељење физикалне износи
ће такође допринети комфору
медицине, где ће бити изгра- 467.411.960,14
пацијената који се тамо лече,
ђен нови базен. Према речибудући да ће уски ходници и
ма др Слађане Ковачевић, мај- динара с ПДВ-ом.
мала врата отићи у историју.
сто ри су недав но завр ши ли
Као што је познато, сва одерушење и прешли на постаљења са Интерног још пре почетвљање преградних зидова и на месту док трају радови. Након ка радова пресељена су у Хирурсређивање плафона, подова и тога биће и даље на истом шки блок зграде. Од тада Болспрату, али на другој страни ница функционише отежано, али
купатила.
– Сви радови се одвијају по зграде – рекла је др Слађана ипак, тврде у тој установи, нијеплану, а посао једино успора- Ковачевић.
дан пацијент није ускраћен за
ва то што не можемо да пре- Лепше и функционалније
одговарајућу здравствену заштиОна је додала и то да ће, суде- ту. Реконструкцију Интерног
ћи по пројектном плану, када финансира Управа за капитал„ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”
мајстори напусте круг Болни- на улагања АП Војводине, а вредце, простор у згради бити дале- ност радова које изводи „Модуко функционалнији и органи- лор” износи 467.411.960,14 диназованији.
ра с ПДВ-ом.

Донирали намирнице
социјално угроженима
Чланови удружења „Препознај
у себи” угостили су у уторак,
16. јануара, у својим просторијама, представнике панчевачке Сигурне куће како би им
уручили донацију у виду основних животних намирница.

жеља је од почетка била да део
сакупљених намирница поклонимо Дому за децу и младе без
родитељског старања „Споменак”, а део Сигурној кући. Желео
бих да искрено захвалим нашим
суграђанима, нашим Панчев-

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујем Служби хитне
медицинске помоћи на брзој
и хуманој интервенцији при-

ликом саобраћајне незгоде у
којој сам повређен 3. јануара.
Стефан Стефановић

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Гвакамоле

Пакети намењени социјално
угроженом становништву прику пље ни су у хума ни тар ној
акцији која је трајала од 22. до
24. децембра. Том приликом
су, поред брашна, шећера, уља,
пиринча и соли, многи Панчевци донирали и разне врсте
кекса, слаткиша и чоколаде,
али и конзерве, млеко и воће и
поврће.
– Пошто су у фокусу наших
активности деца и млади, наша

Страну
припремила
Драгана

Кожан

цима, на свему што су донирали. Они су и овог пута показали да осећају велику одговорност према заједници у којој
живе и да увек имају добру вољу
да учине нешто корисно за људе
око себе – иста као је Раде
Машић, координатор активности у удружењу „Препознај у
себи”.
Представници удружења су
Сигур ној кући и Дому „Спо ме нак” овом при ли ком
покло ни ли и одре ђе не коли чи не декла си ра ног воћа и
повр ћа, које редов но током
целе године сакупљају у склопу акци је „Пома же мо хра ном”.

Авокадо је тропско
воће благог укуса, које
се у кулинарству највише употребљава као
поврће. Кора и семенка у средини воћке
нису јестиви, за разлику од меснатог дела
воћке, благо зеленкасте боје. Од авокада
се добија фантастично уље које је врло
здраво, па га многи
кувари користе уместо маслиновог.
У кулинарству авокадо се
најчешће користи за салате, супе, намазе и предјела.
Када се конзумира сам за

себе, није посебно укусан,
па вам препоручујемо да
испробате рецепт који може
бити и намаз и сос.

Потребно: један авокадо, чен белог лука, веза першуна, једна
супена кашика цеђене лимете, две супене кашике маслиновог уља,
со и бибер. По жељи се може додати: пет-шест парадајза чери, пола
црвеног лука, чили папричица.
Припрема: У блендеру или сецку уситнити месо авокада, ситно
сецкани бели лук, исечен першун и остале састојке. Миксати док не
поприми глатку текстуру.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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НЕСВАКИДАШЊИ УСПЕСИ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ ЉИЉАНЕ ТАСИЋ

КИЛОМЕТРИ У СРЦУ И – НОГАМА
„Маратонци” –
велика и сложна
породица

„Једанаест дана” Ј.
Јевремовић Недељковић
„Једанаест дана” је веродостојна исповедна прича младе певачице, ћерке Микија Јевремовића, која разапета између славе и
унутрашњих понора заносно искуство боравка у Паризу претвара
у љубавно-еротски роман испуњен страшћу, надом и сузама.
Ћерку Микија Јевремовића, најпопуларнијег певача у
бившој Југославији, доживљавали су као принцезу која има
све услове за срећу – музичку
каријеру у успону, популарност, пријатеље којима је даноноћно окружена, изглед и понашање веселе тинејџерке. Али
Јелена је била двадесетпетогодишња девојка која се крије
иза својих осмеха, несигурна,
уплашена за своју будућност.
Изнад свега, веома усамљена.
Почела је да се исцрпљује,
будила се у болници због колапса, изневеравала је пословне

Велика искушења у
новој години
Љубитељи спорта у нашем граду сигурно су чули за удружење „Маратонци”. То је једна
велика породица заљубљеника
у трчање, која из дана у дан
показује да има велико срце,
да јој је хуманост врло јака
одлика, али и да слога, заједничко бодрење на стази, пожртвовање и узајамно поштовање
могу донети и сјајне такмичарске резултате. Чланови панчевачких „Маратонаца” су најбољи у Трекинг лиги, како у Војводини, тако и у Србији, истрчали су највише полумаратона, учесници су Светског првенства у ултрамаратону које је
одржано у Белфасту, освајачи
су медаља са готово свих трка
на којима су учествовали... Да,
та 2017. година остаће запамћена по фантастичним резултатима наших тркача.
У оквиру удружења „Маратонци” функционише тридесетак актив них чла но ва, који
стално трче. Најчешће их можемо видети у Народној башти,
јер су тамо сваког понедељка
увече, али трче и по кеју, ма
свуда где их однесу срце и ноге.
Председница удружења је
Љиљана Тасић и она је само
прва међу једнакима, али не
треба сметнути с ума да актив-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ком Зељковићем претрчала је
и целу Србију у хуманитарној
акцији.
– Непроцењиво искуство. Све
трке су ми на свој начин драге,
али издвојила бих надметање
у словачким Кошицама, најстарији маратон у Европи, други у свету, после бостонског.
Фантастична атмосфера, цео
град је на улицама, сви застају, бодре тркаче, навијају... Док
сам трчала, опазила сам једну

пропустила ниједно озбиљније
надметање.
– У лепом сећању ми је остао
и ултрамаратон у Бугарској.
Стаза од 141 километра, с великим успонима. Највиши врх
био је на 6.440 метара. Заиста
захтевно такмичење, на стази
сам провела 25 сати. Иако је
то било 15. јула, киша је константно падала, па као да смо
трчали у новембру. Без обзира
на све, желела бих поново да
учествујем на овој трци – додаје Љиља.
Наша саговорница о својим
искуствима прича скромно, као
да су хиљаде претрчаних километара – често по киши, блату,
песку – сасвим природна ствар.
А притом треба имати чврст
карактер, јаку вољу, храбро срце,
висок степен морала. Одустајање је готово забрањена реч. У
години за нама освојила је преко десет пехара... У Балканској
тркачкој лиги, у којој се надмећу маратонци из свих земаља у
окружењу, Љиља је заузела треће место у укупном пласману,
али је најбоља такмичарка из
наше земље. Панчевачки „Маратонци” су заузели друго место
на овом јаком надметању.

нам се прикључили гости из
Београда и Ковачице, а 14. јануара смо учествовали на Шидском маратону, где сам заузела треће место. Да бисмо трчали сваке године, обавезно се
оку пља мо и 7. јану а ра, на
Божић – са осме хом при ча
наша саговорница.
Љиљана Тасић има свој устаљени ритам. Устаје у пет сати,
истрчи својих петнаестак километара, па на посао. Ако и не
стигне на поподневни тренинг,
не мари. Главни циљ за тај дан
је испуњен. Срце је подмирено.
– Трчање је наш начин живота. Више се не заустављамо.
Предстојећег викенда, 21. јануара, учествоваћу на полумаратону у Бечу, потом ме очекује
ултрамаратон на Фрушкој гори.
За 2018. годину планирана су
учешћа на Београдском и Новосадском маратону, надметања
у Љубљани, Врању, Јагодини...
У октобру ћу учествовати на
Чикашком маратону. То ће ми
бити треће од шест највећих
такмичења ове врсте на свету.
Била сам у Њујорку и Берлину, па ми после оста ју још
Бостон, Лондон и Токио. Наравно, наставићемо и традицију

партнере, а с родитељима се
непрестано свађала. И све време наступала. Под филмски
запетљаним околностима нашла
се на музичкој позорници у
Паризу. Граду који јој сигурно
неће променити навику да живи
ноћу. Тако је у ноћном клубу
први пут угледала једног младића, закорачила ка њему, а
оно што је уследило, лако је
упоредити с холивудски режираном љубавном причом...

Два читаоца који до среде, 24. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које
игрице играте на мобилном телефону?”, наградићемо по једним примерком књиге „Једанаест дана” Јелене Јевремовић
Недељковић. Најбоље 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

„Кућа Голденових”
Салмана Руждија
У новом светском поретку
алтернативне истине Нерон
Голден је величанствено посебан човек у сваком погледу.
Доселио се у Америку под
тајанственим околностима,
преузео нови идентитет и
врло брзо пронашао своје
место у самом врху лествице
високог друштва Њујорка. Он
је богат, моћан, отац тројице
синова звучних имена: Диониса, Апулеја и Петронија.
Али одакле потиче то његово богатство? Ко се заправо
крије иза грандиозне фасаде
његове виле? И какве то утваре прогањају његову породицу, попут неког древ ног
индијског проклетства?
Док приповеда о успону и
паду Голденових, Ружди нас

упознаје са својим магичним
ликовима и њиховим уклетим
судбинама, на оригиналан и
непоновљив начин разоткривајући наше најдубље страхове и крхке снове.

Два читаоца који до среде, 24. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Колико често решавате укрштенице?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кућа Голденових” Салмана Руждија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
ности и достигнућа ове маратон ке пре ва зи ла зе локал не
оквире.
Љиља Тасић је жена змај!
Само у 2017. години превалила је преко 2.000 километара!
Оно што неко не пређе ни аутомобилом за 365 дана, Љиља
пре тр чи! Уче ство ва ла је на
шеснаест полумаратона, пет
маратона, осам ултрамаратона, на великом броју краћих
трка, а заједно с колегом Жељ-

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.

баку од осамдесетак година.
Стоји и бодри нас. Размишљам
у себи, па она је цео свој живот
расла уз маратон и маратонце,
од када се родила, ово такмичење се одржава у њеном граду – присећа се својих искустава Љиљана Тасић.
Трчала је наша саговорница
и на Малти, Кипру, у Мађарској, Чешкој, Бугарској, Хрватској, Босни и Хер це го ви ни,
Румунији. У својој земљи није

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Бити као ластиш

ЗА СОК – 500 ДИНА РА
Љиљана Тасић и Жељко Зељковић у новембру су подигли
Србију на ноге када су претрчали целу земљу, од Прешева
до Суботице, како би сакупили што више новца за лечење
нашег суграђанина Владимира Ђорђевића.
И успели су у својој намери. Сакупили су преко 13.000
евра, што је озбиљан новац. Људи су им прилазили, бодрили су их, трчали заједно с њима.
– На једној деоници обилази нас аутомобил, човек отвара
прозор и даје нам 500 динара да попијемо сок – са осмехом се присећа Љиља
Била то хумана мисија за незаборав. Само недељу дана
пре те акције Љиља и Жељко истрчали су маратон у Подгорици. А дан пошто су стигли у Суботицу, 12. новембра, учествовали су на „Плавом кругу” на Ади Циганлији, у трци за
оболеле од шећерне болести.
Свака част, људине!

– Нисмо ни размишљали о
пласману, јер да смо се мало
више фокусирали на то, можда
бисмо успели и да дођемо до
трона. То нам је циљ за ову
годину. Увелико се припремамо за искушења која предстоје. Тачније, ми готово никада
и не стајемо. Сваког понедељка од 19 сати трчимо у Народној башти, то је наш „Мапаран”, тако смо назвали надметање које се бодује за Балканску тркачку лигу. Претрчимо
пет или девет кругова, око шест
или око десет километара. Средом смо на Ади Циганлији.
Првог дана у овој години били
смо у Народној башти, када су

одржавања нашег маратона у
Народној башти. Ове године је
заказан за 4. август, па се надамо да ћемо уз помоћ пријатеља и неких спонзора успети да
организујемо још лепше такмичење него што је било прошле године – истиче ова сјајна
спортисткиња.
Слушајући Љиљану Тасић
како прича о својим искуствима са стаза и пратећи њене резултате, стичемо утисак да ултрамаратон уопште није баук. Да,
али само када у њему учествује
Љиља, жена змај, жена која слободно може да буде узор и идол
неким новим клинцима.
А. Живковић

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас коју књигу
сте прочитали за време празника. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” при пре ми ли су по
један примерак књиге „Епитаф за шпи ју на” Ери ка
Амблера за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„За време празника увек
највише читам моју свеску
рецепата.” 064/1792...
„Читао сам ’Како преживети у природи после празника’, јер знамо да је јануар
најдужи месец и треба се растег ну ти
као
ластиш.”
065/6001...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање који је најбољи филм који
су гледали преко празника.
Они ће освојити по један примерак књиге „Синги Лумба
и дрво чаробних оловака”
Славимира Стојановића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Филм уживо. Постављен
пун сто, весело друштво и
динар у мојој чесни ци.”
060/6672...
„Да сам се ослонио на телевизију, то би била нека реприза, а овако препоручујем ’Снешка’, по роману Јуа Несбеа.”
062/2137...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА ДВОЈИЦОМ ЛОПОВА

ЦИНС ОБЈАВИО РЕЗУЛТАТЕ ИСТРАЖИВАЊА

Осумњичени за више
крађа

ЗАШТО СУЂЕЊА ЗАСТАРЕВАЈУ

Панчевачка полиција интензив но тра га за дво ји цом
мушкараца који су осумњичени да су извршили више
разбојништава на територији нашег града. Грађани који

имају било какву информацију о њима треба да обавесте дежурну службу Полицијске управе у Панчеву на
број телефона 192, или најближу полицијску станицу.
На сајту МУП-а Србије објављен је снимак на коме се

виде њих двојица, али је нејасан. Међутим, може се разазнати да је један од њих крупан и да је носио плетену
капу, широке војничке панталоне и зелену ветровку. Дру-

ги је знатно мршавији, а у
тренутку када га је заједно с
другим лоповом снимила једна од сигурносних камера у
нашем граду, био је у јакни
светле боје и тренерци. Преко главе је имао капуљачу, а
испод ње такође плетену капу.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У КАСАРНИ „СТЕВИЦА
ЈОВАНОВИЋ”

Војска добила
донацију Аустрије

Више пута упозорено
да је то велики
проблем нашег
правосуђа
Међу случајевима
који су завршени без
пресуда и они који су
били занимљиви
јавности
У судовима у Србији је током
2015. и 2016. застарело 930
предмета, међу којима су били
и они занимљивији јавности,
како по именима и презименима оптужених, тако и по кривичним делима за која су били
кривично гоњени – објавио је
Центар за истраживачко новинарство (ЦИНС).
Међу најатрактивнијим је онај
против Богољуба Карића. Оптужница против њега и још петнаест особа због наводног извлачења новца из фирме „Мобтел”
подигнута је 2010. године, три
године касније је преквалификована, а суђење које је требало
да се води у Вишем суду у Београду никад није ни почело. У
јануару 2016. године донето је
решење о обустави поступка због
застарелости.
Јавности је био занимљив и
случај бизнисмена Станка Суботића, који је био оптужен за
шверц цигарета током деведесетих година. Прва оптужница
против њега подигнута је 2007,

а мењана је 2011. и 2013. године. Суботић је заједно с бившим директором Савезне управе царина Михаљем Кертесом
и још тринаест особа био оптужен да је током 1995. и 1996.
године у тадашњу Југославију
увозио цигарете кршећи прописе, уз помоћ фалсификованих царинских исправа. Оптужница га је теретила да је због
тога држави нанео штету од
око 22 милиона марака.
Међу тим, децем бра 2015.
године Суботић и остали опту-

жени правоснажно су ослобођени свих оптужби које су их
теретиле.
Као разлози за такву одлуку
наведени су недостатак доказа
и наступање апсолутне застарелости. Како је тада објашњено, протекло је два пута више
времена него што је неопходно да би се прогласила застарелост неког случаја.
Цен тар за истра жи вач ко
новинарство добио је податке
од виших судова у Србији да су
међу застарелим предметима

бројни они који се односе на
кривична дела са елементима
корупције, као што су примање и давање мита, проневера,
злоупотреба положаја одговорног лица и трговина утицајем.
То је објашњено тиме да ти
случајеви нису добили коначан епилог јер су изискивали
да се обаве финансијске истраге и обухватали су већи број
оптужених.
Професор Правног факултета
у Београду Горан П. Илић изјавио је за ЦИНС да је застарелост
предмета велики проблем нашег
правосуђа и да он указује на
неспремност и неспособност да
се оно избори с тим. Према његовим речима, због тога се губи
поверење у наше правосуђе и
правосудне институције, јер је
питање да ли је закаснела правда уопште правда.
Лидија Комнен Нико лић,
председница Етичког савета
Удружења тужилаца Србије,
изјавила је за ЦИНС да проблем застаревања предмета није
повезан само с функционисањем тужилаштава и судова, већ
и других државних органа, попут
полиције, пореске полиције и
финансијских институција.
– Завршавање судских поступака констатацијом да је наступила застарелост кривичног гоњења сигурно не показује да је борба против корупције ефикасна.
Поготово ако се узму у обзир
случајеви за које је јавност заинтересована – нагласила је она.

ОДЛУКА ВРХА ПОЛИЦИЈЕ

Жандармерија поново на улицама

Војни изасланик Аустрије у
нашој земљи пуковник Томас
Ахамер уручио је нашој војсци прошле недеље, у касарни „Народни херој Стевица
Јовановић”, тридесет двогледа за ноћно осматрање. Уговор о овој донацији Аустрије
потписали су он и командант панчевачког гарнизона
мајор Владан Коларић.
Ахамер је изјавио да је
повод за ту донацију била
жеља војске његове земље да
помогне нашим војницима

који су ангажовани на заштити државне границе од илегалних миграната и припадницима Војске Србије који
извршавају задатке у ноћним
условима.
Ова донација, вредна
54.000 евра, реализована је
захваљујући протоколу који
су октобра прошле године у
Бечу потписали министар
одбране и спорта Аустрије
Ханс Петер Доскоцил и
министар одбране Републике Србије Александар Вулин.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОСАМНАЕСТОГОДИШЊАКЕ

Почиње уписивање
у војну евиденцију

Проверен идентитет више од
5.000 особа, 200 приведених
по разним основама, откривено 86 лица за којима се трагало, као и већа количина разних
врста наркотика и оружја. Ово
је украт ко про шло го ди шњи
биланс рада припадника београдског одреда Жандармерије
током њихових патрола по улицама главног града – објавио је
интер нет пор тал „Поли ци ја
данас”.
О оправданости одлуке надлежних у МУП-у да жандарми
у прошлој години поново буду
ангажовани у заштити јавног
реда и мира у престоници говоре и подаци да су током 2017.
године они током обављања тог
задатка проналазили украдена
возила и регистарске таблице,
да су ухватили више разбојника и крадљиваца, а да су у 30
случајева привели особе код
којих су открили дрогу.
За једног од приведених код
кога је нађен хероин даљим
оперативним радом утврђено
је да је извршио више од 30
кривичних дела. Након тога је
претресен његов стан, а у њему

су пронађени предмети кривичних дела, који су враћени
власницима. Осим тога, захваљу ју ћи брзим и ефи ка сним
реакцијама жандарма пронађено је више особа које су на
улици починиле разбојништва
над грађанима.
– Припадници нашег одреда
Жандармерије опремљени су
за све задатке, почев од превентивног пешачког патролирања, па до одговора на високоризичне ситуације. Њихова
обученост и оперативна спремност стално се подижу како
кроз обуке, тако и кроз увежба-

вање реаговања у реалним кризним ситуацијама с којима се
могу суочити на терену – изјавио је за „Полицију данас” Боро
Гладовић, командант београдског одреда Жандармерије.
Он је додао да су жандарми
између осталог задужени и за
превентивне обиласке места на
којима се окупљају мигранти,
делова града у којима се окупља
већи број грађана, због чега би
могло доћи до нарушавања јавног реда и мира, као и за обиласке страних амбасада. Додао је
и да, када затреба, жандарми
често помажу грађанима.

Александар Дабић, један од
жандарма који патролирају београдским улицама, изјавио је
да се људи осећају сигурније
када на улици виде њега и његове колеге. Додао је да су њихове реакције на њихово присуство на улицама позитивне.
Припадници жандармеријских патрола максимално се
труде да буду у што ближем
контакту с грађанима, да разговарају с њима и да им одговарају на сва питања која их
интересују. Ипак, највише им
се радују деца.
– Прилазе нам, додирују наше
униформе и желе да се сликају
с нама. Неретко нас њихови
родитељи замоле да разговарамо с њима и да им дамо неки
савет, што са задо вољством
чинимо – додао је Дабић.
Захваљујући томе што говори енглески и француски, с
лакоћом се споразумева с туристима и помаже им да се снађу у Београду. Према његовим
речима, странци често прилазе њему и његовим колегама,
јер им њихова униформа улива поверење.

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Рекорднe запленe дроге у 2017. години

Младићи рођени 2000. године, као и они старијих годишта (1988–1999. године) који
до сада нису уписани у војну
евиденцију, треба да се до 28.
фебруара јаве Регионалном
центру Министарства одбране Србије, у Улици Милоша
Обреновића 1, на четвртом
спрату, у канцеларији број 10,
да би завршили ту обавезу.
Уписивање у војну евиденцију моћи ће да обаве рад-

ним данима од 9 до 15 сати,
а треба да понесу личну карту или неки други документ
којим ће доказати свој идентитет.
Обавеза уписивања у војну евиденцију важи и за осамнаестогодишњаке који живе
или при вре ме но бора ве у
иностранству. Они то могу
урадити у амбасадама Србије, а са собом треба да понесу важећи пасош.

Припадници Министарства унутрашњих послова Републике
Србије остварили су рекордне
резултате у више области у протеклој години. На првом месту,
запленили су 4,1 тону дроге, што
је најбољи резултат у последњих
десет година, а због продајe и
држања разних врста наркотика
процесуирали су 1.668 особа.
Захваљујући пожртвованом
и ефикасном раду полиције
настављен је тренд смањења
стопе криминалитета. То се
види из податка да су у 2017.
години извршена 91.283 кривична дела, што је најмање у
последњих десет година. Смањен је и број убистава, као и
саобраћајних несрећа (за 17
одсто) у односу на просек у
последњих десет година.

жали 20.815 предавања у оквиру предмета основи безбедности деце.
„Тим посвећених професионалаца Министарства унутрашњих послова у претходној
години даноноћно је радио за
Србију и резултати говоре о
томе. Наш задатак и у 2018.
години биће да Србија и њени
грађани буду безбедни”, поручио је др Небојша Стефановић, потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова.
Припадници ватрогасно-спасилачких јединица МУП-а у
2017. години угасили су и спречили ширење 31.328 пожара,
издали више од 2,4 милиона
пасоша, личних карата, возач-

ких и саобраћајних дозвола, а
на граничним прелазима извршена је контрола скоро 69 милиона путника. Такође, полицајци
су ученицима четвртог и шестог
разреда основних школа одр-

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НАКОН ТРИДЕСЕТ ШЕСТ ГОДИНА ВОЂЕЊА ДОМА КУЛТУРЕ

ЛЕГЕНДА ОМОЉИЦЕ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ
Ђурица Јованов био
директор у девет
мандата
Један од најпризнатијих културних посленика не само на
овим просторима након тридесет шест година и рекордних девет мандата успешног
вођења Дома културе у Омољици отишао је у заслужену
пензију.
Реч је о Ђурици Јованову, вансеријски скромном, окрепљујуће сталоженом човеку старог кова
(у најафирмативнијем смислу те
речи), препуном истанчаних
манира чији смисао ниједно ново
време не може да оспори.
Након што је крајем прошле
године и званично испунио све
услове за пензију, њему у част
Месна заједница приредила је
опроштајно вече у петак, 12.
јануара. Том приликом су се у
тамошњој установи културе,
поред представника грађана
Омољице, нашли и чланови
породице Јованов, као и његови дугогодишњи сарадници.
Пошто су тамбураши одсвирали неколико нумера, а гости
се почастили пригодним послужењем, скупу се обратио председник омољичке месне скупштине Душан Лукић.
– Тешко је наћи речи које би
описале лик и дело дугогодишњег директора, нарочито зато
што сам имао среће да га познајем целог живота, да од њега
много научим, као и да касније сарађујемо за добробит места.
Стога сматрам да, због свега
што је урадио, првенствено на
очувању фестивала „Жисел” и
локалне библиотеке, његово
име у историји Омољице мора
да остане уписано златним словима – навео је Лукић.
Он је у име Месне заједнице
пре дао поклон Јова но ву, а
мајстор фотограшије Драгослав
Мирковић из Београда је
специјално за њега израдио

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница је завршила уградњу грејања у Дому омладине,
а ускоро ће почети реконструкција сале за венчања, за
коју је већ прибављен нови
сто. На седници Градског већа
донета је одлука о подршци
изласку пројекта за асфалтирање Улице Жикице Јовановића на конкурс Фонда за
капитална улагања.
Банатско Ново Село: Ускоро
ће почети радови на изградњи капеле. Народни оркестар
је поводом српске Нове године уприличио концерт у Јесеницама. Пројекција документарног филма Ивана Ракиџића под називом „Подунавски
Немци” биће одржана у среду, 24. јануара, од 19 сати, у
малој сали Дома културе,
након чега ће о томе говорити
историчар др Мирча Маран
и градски већник задужен за
културу Немања Ротар.
Долово: Пројекција документарног филма „У доловима
равнице”, за коју је режију и
сценарио потписао Бојан Војнов, одржана је у петак, 12.
јануара, у препуном Културном центру.

Јованов прима поклон од Мирковића
уметничку слику на тему живота
Сам Јова нов захва лио је ђивао сам са свима: од устаноу селу. Потом је Ђуричин нека- Месној заједници на указаној ва, преко удружења, до свих
дашњи колега, који је готово части, али и споменуо како је појединаца добре воље. На томе
исто време провео на челу Дома био против оваквог испраћаја, им од срца захваљујем – рекао
културе у Старчеву, сада тако- јер верује да је свако дужан да је Јованов.
Напослетку је нови директор
ђе пензионер – Видомир Јеле- у сваком тренутку на свом послу
Дома културе Никола Ђуканосијевић, поред осталог, нагла- даје максимум.
сио да је свих тих година и око
– Никада нисам планирао да вић навео како овај догађај не
најмање ситнице успевао да с напустим Омољицу и увек сам би назвао никаквим опраштањим нађе заједнички језик и радио пуном паром зато што њем, јер је убеђен да његов претпритом истакао да му је најве- волим људе у њој. Желео сам да ходник може још увек много да
ћа награда оно што грађани и Дом буде стециште мојих сугра- пружи, па ће му врата Дома увек
њихови представници мисле о ђана, како младих, тако и оних бити отворена за допринос очуњеговом раду.
старијих, и с тим циљем сара- вању свега што је и сам започео.

IN ME MO RI AM

Паја
Орешковић
(1940–2018)
Пре неколико дана преминуо је
Паја Орешковић из Старчева, један
од оснивача и троструки председник тамошњег друштва пчелара,
као и добитник многих признања
на државном и покрајинском нивоу.
Због својих стручних искустава и
неоспорних људских квалитета постао је нека врста алфе и
омеге пчеларства на овим просторима, којим се активно
бавио готово шездесет година. Људима у свом месту и околини био је познат и као одличан електричар.
Паја Орешковић рођен је 1940. године. Осмогодишњу
школу је завршио у Старчеву, а образовање је заокружио у
Школи ученика у привреди.
Након завршеног заната за монтера и инсталатера одмах
је примљен на посао у предузећу „Електровојводина”. Учествовао је у електрификацији свог села и, рецимо, као шегрт
радио на повезивању трафоа у близини данашњег улаза на
Трг неолита. Тада, поткрај педесетих, Паја је уводио струју
код једне старчевачке пчеларке, која га је често нудила
медом и показивала му процес настанка овог сласног производа. Од тог момента нераскидиво се везао за та марљива и
благородна створења, а наредних година је засновао и своја
друштва. Интересантно је да га је први рој сам пронашао,
односно неким чудом слетео је на дрво у његовом дворишту.
Почетком седамдесетих Паја се учланио у пчеларску организацију у Панчеву, а крајем осамдесетих био је део старчевачке подружнице, која се веома брзо угасила.
Ипак, 2000. године, највише захваљујући њему, основано
је Пчеларско друштво Старчево, а он је изабран за председника. Такав какав је био – вредан, организован и систематичан – од почетка је поставио ствари на своје место и успеси
нису изостали. Поред осмишљавања разних предавања и
едукативних екскурзија, био је изузетно склон иновацијама,
па се од њега могло свашта научити. Као веома несебичан у
погледу преношења знања, многе младе је „заразио” здравом и корисном вештином. Због свега тога Друштво пчелара, чији је председник био у три мандата, од почетних петнаестак чланова нарасло је на преко осамдесет, и то не само
Старчеваца већ и произвођача меда из околних места.
За све њих, а највише за његову неутешну породицу, Пајин
одлазак је ненадокнадив губитак.

О ВАЖНОЈ ТЕМИ НА САСТАНКУ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ

Како решити проблем
напуштених животиња?
Крајем прошле године одржан
је ванредни састанак Тима за
решавање проблема напуштених паса и мачака на територији града Панчева с представницима месних заједница и
комуналних предузећа у насељеним местима.
Том скупу, у просторијама
Градске управе, поред свих чланова поменутог органа, присуствовали су и извршни директор за комуналне послове ЈКП-а
„Хигијена”, запослени у служби „Зоохигијена”, као и пред-

инспекцијски органи, с друге
стране. Предочене су и до сада
предузете акције на територији града, а било је речи и о
законским оквирима у којима
се овај проблем може решавати, као и о плановима за могуће правце деловања на нивоу
насељених места – навео је
Курајов.
Током састанка чланови тима
и сви присутни упознати су с
проблемима с којима се суочавају органи у појединим сеоским срединама. Стога су дого-

ставници већине месних заједница из насељених места.
Према речима једног од учесника састанка, Ивана Курајова, председника Друштва пријатеља животиња „Љубимци”,
тема овог окупљања била је
упознавање с програмом контроле и смањења популације
напуштених животиња који се
спроводи на територији целог
града.
– Наведено је и то каквим
капацитетима располажу градско прихватилиште, с једне, и

во ре не и кон крет не акци је,
попут упознавања становништва с поменутом материјом
путем трибина које ће у наредном периоду бити приређене у
свим месним заједницама, док
ће у основним школама у панчевачким селима бити организована едукација деце.
Разматрана је и могућност
појачане инспекцијске контроле вакцинације и обележавања, као и акције за субвенционисано или бесплатно обележавање власничких животиња.

Гло гоњ: Рад ни ци ЈКП-а
„Водо вод и кана ли за ци ја”
врше заме ну водо ме ра по

домаћинствима. Промоција
моно гра фи је „Спо ме ни ца
соколског покрета у Панчеву” биће уприличена у четвртак, 18. јануара, од 18 сати, у
Дому културе.
Иваново: Наредних дана биће
завршени радови на првој
фази реконструкције зграде
у којој ће бити вртић. Удружење банатских Бугара наставило је с пробама фолклора.

Јабу ка: Скуп шти на Меснe
заједницe на последњој сед-

ници усвојила је финансијски план за 2018. годину.
Качарево: ДВП „Тамиш –
Дунав” започео је рашчишћавање и нивелисање одводног
канала у Пролетерској улици.
Удружење „Вардар” приредило је у недељу, 14. јануара,
„Василичарски маскенбал”.
Изложба слика Верице Текијашки из Црепаје под називом „Лепота природе” биће
отворена у понедељак, 22. јануара, у 18 сати, у свечаној сали
Месне заједнице, а организатор је Дом културе.
Омољица: Ђурица Јованов,
дугогодишњи директор Дома
културе, након девет мандата и тридесет шест година
рада отишао је у заслужену
пензију, а на његово место
постављен је Никола Ђукановић.
Стар че во: Одред изви ђа ча
„Надел” у суботу, 13. јануара, у холу ОШ „Мика Антић”
на Стрелишту организовао је
новогодишњи маскенбал на
теме „Књига о џунгли” (за
поле тар це и пче ли це) и
„Робинсон Крусо” (за млађе
извиђаче и планинке). Изложба црте жа и скулп ту ра
Мило ша Ђор ђе ви ћа биће
отворена у четвртак, 18. јануара, у 19 сати, у галерији
„Боем”. Маја Судимац је у
среду, 17. јануара, у свечаној
сали Месне заједнице говорила о употреби пестицида у
пољопривреди и о томе какве
последице од тога трпи пчеларство, а наредне среде, 24.
јануара, од 18 сати, на истом
месту, Балинт Јанош одржаће предавање о технологији
пчеларења фарар кошницом.

ТАЛЕНТОВАНА СТАРЧЕВКА

Ањин цртеж најбољи
Талентована ученица петог
разреда старчевачке основне
школе „Вук Ст. Караџић” Ања
Иванков показала је и доказала изузетну даровитост када
је реч о ликовној уметности.
Наиме, њен божићни цртеж
проглашен је за најбољи на
конкурсу Радио-телевизије
„Бел ами” и часописа за подстицање дечјег стваралаштва
„Табла”, који је био расписан
и за песму.
Млада Старчевка освојила
је прво место у категорији од
петог до осмог разреда, и то
у конкуренцији триста педесет ликовних радова. Вреди
истаћи да је такву одлуку једногласно донео жири који су
чинили учитељица Виолета
Мили ће вић,
настав ни ца
ликовног васпитања Сузана
И. Стаменковић и директор
часо пи са „Табла” Дра ган
Маринковић.
У емисији „Божићна табла”
која је почетком јануара приказана на поменутој телевизији проглашени су победници и уручене су им вредне
награде.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Петак, 19. јануар 2018.
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ИСТОРИЧАРКА УМЕТНОСТИ МАРИЈАНА КОЛАРИЋ – КУСТОС ИЗЛОЖБЕ У ШАНГАЈУ

ИЗЛАЖУ УМЕТНИЦИ
ИЗ СРБИЈЕ

Музика
Четвртак, 18. јануар, 18.30, Музичка школа: концерт студената клавира Академије уметности у Новом Саду. Наступају
Ксенија Вељовић, Јелена Цветановић, Смиљана Данилов и
Лазар Лазаревић.
Петак, 19. јануар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: концерт Ирине Пејоске на харфи.
Петак, 19. јануар, 22 сата, дворана „Аполо”: музичко вече
„Just R’n’B”.

Представе
Четвртак, 25. јануар, 20 сати, сцена Културног центра:
савремена играчка представа „Панонска сага”.

КОНЦЕРТ ИРИНЕ ПЕЈОСКЕ

Панчево пре Џакарте
Млада београдска харфисткиња Ирина Пејоска наступиће у петак, 19. јануара, у
19 сати, у Галерији Милораде Бате Михаиловића. Тим
концертом ће најавити наступе у Џакарти које ће одржати крајем јануара.
Један наступ биће уприличен у концертној дворани
главног града Индонезије, а
други, под називом „Харфа у
планини”, у луксузном ризорту „The Sundanese Cultural
Village”. Концерту, који је

заказан за 28. јануар, присуствоваће и Њ. е. Слободан
Маринковић, амбасадор Републике Србије у Индонезији.
Ирина Пејоска је ученица
Средње музичке школе „Станковић” у Београду, а њену професионалну каријеру гради
магистар харфе, професорка
Ивана Пејоска, и сама врхунска музичарка и педагог с
великим бројем признања.
На програму ће бити дела
Дебисија, Дурана, Пешетија
и Забела.

избор

МОЈ
МОЈ
Панонска сага
Тијана Малек, кореограф
и виши физиотерапеут
КЊИГА: Немам адекватно
обја шње ње због чега, али
дело Семјуела Бекета „Чекајући Годоа” увек ме је призивало да му се вратим, још
од гимназијских дана. Претпо ста вљам да је то због
апсурдности радње, универзал не и све вре ме не теме,
због оригиналности, непоновљивости, а опет ширине
коју поседује. Последње дело
које је зао ку пи ра ло моју
пажњу и које препоручујем
свима јесте „Панонска сага”
Предрага Адамова, панчевачког писца, који нажалост
није више међу нама, али
оставио је дела због којих га
никад нећемо заборавити.
Управо то дело послужило
је као инспирација за савремену плесну представу која
је пре ми јер но одр жа на у
Панчеву прошлог месеца. На
један исто вре ме но лак а
тежак начин, једноставан, а
уникатан, Адамов говори о
временима којих више нема,
с дозом носталгије коју ћемо
тек осе ти ти како буде мо
напре до ва ли у морал ном
суноврату.
ФИЛМ: Волим ритуал одласка у биоскоп. Највише ми
пријају филмови који имају
јасну тему и идеју, али их
редитељ сагледава из више
углова. Моји омиљени филмови, које увек могу да погледам, јесу „Сјај у трави” у
режији Елије Казана и „Исијавање”, генијално дело Стенлија Кјубрика, а од домаћих
не тако познат, али веома
симпатичан филм „Здухач
значи авантура” Милорада
Милинковића. Ценим једноставност у изради ликова,
када редитељ истакне једну
карактерну црту лика и гради је од почетка до краја
филма. Исто је и са серијама. Ако погледамо најпопуларније серије, као што су
„Секс и град”, „Пријатељи”,
„Очајне домаћице” и друге,
можемо видети да сви ликови имају једну карактерну
особину која је у првом плану и којој се редитељ увек

враћа, око које се највише
сукоба дешава и унутар лика
и у односу на остале ликове
и спољашње околности. Зато
се публика и поистовети с
ликовима, јер лако препозна
себе у свакодневним ситуацијама. Моја омиљена серија је „Декстер”, јер је највећи
сукоб унутар самог лика, који
је исто вре ме но и нај ве ћи
негативац и највећи позитивац, мултиструктурално дело,
веома комплексно, које вас
стално наводи на размишљање о томе шта је морално, а
шта није…
МУЗИКА: Најапстрактнији
вид уметности је музика, која
пружа највише могућности
у интерпретацији и тумачењу композиције. Наравно да
је и најподложнија најразличитијим утицајима. Ваљда
због тога што фаворизујем
мелодију, а не текстуални
предложак било које композиције, волим џез и блуз, али
само кад сам у посебном расположењу. Музика коју увек
могу да слушам је класика.
Про на ла зим да ме више
инспирише класична музика која није попу лар на.
Волим дела Пен де рец ког,
која ретко ко може да слуша. Мој омиљени композитор је Рахмањинов. Динамика његових дела, снага, тежина и емотивни набој који
постиже увек ме инспиришу. Волела бих да препоручим дело „Острво мртвих”,
које траје око двадесет минута, али има одличан развој и
делује смирујуће, бар на мене.
Од дома ћих ком по зи то ра
Мокра њац је мој вечи ти
избор.

Представљено
двадесет осам дела
деветоро аутора
Међу радовима
„Мртве заставе”
Панчевца Ивана
Грубанова
Музеј кинеске уметности („China Art Museum”) у Шангају 30.
новембра угостио је изложбу
„Путовање кроз српску савремену уметност”, чији је кустос
наша сугра ђан ка Мари ја на
Коларић, историчарка уметности. Том приликом представљени су радови савремених уметника из Србије – Оливере Парлић, Ивана Грубанова, Бранкице Жиловић Шовен, Николе
Божовића, Ђорђа Станојевића,
Вука Ћука, Иване Башић, Бранислава Николића и Михаела
Милу но ви ћа. Поред радо ва
наших уметника, до 30. марта
публика ће моћи да погледа и
дела аутора из Монголије, Вијетнама и Аустралије. О сарадњи
која је остварена с музејом „China Art” и утисцима са отварања изложбе разговарали смо с
Маријаном Коларић.
ПАНЧЕВАЦ: Ви сте кустос
изложбе „Путовање кроз српску савремену уметност” коју
је угостио Музеј кинеске уметности у Шангају крајем прошле године. Реците нам како
је дошло до те сарадње.
МАРИЈАНА КОЛАРИЋ:
Позив за сарадњу упутио нам
је директор Музеја кинеске
уметности, господин Ли Леи,
након сусрета с неколико српских уметника у Пекингу крајем 2016. године у оквиру симпозијума који је био посвећен
кул тур ним инду стри ја ма, а
којем су присуствовали и представници из Србије. Овом приликом представљен је вишегодишњи пројекат Музеја кинеске уметности, који подразумева идеју да се у неколико
наред них годи на кине ској
публици прикаже савремена
уметност земаља које се налазе на некадашњем Путу свиле, међу којима је и Србија.
Предложено је да се већ у првој
години прикаже српска савремена уметничка сцена, заједно са изложбама из Монголије, Вијет на ма и Аустра ли је.
Неколико месеци након тога

уследио је позив да ја будем
кустос поменуте изложбе, чиме
ми је указана посебна част.
• Поменули сте да је идеја
тог музе ја да се пред ста ви
савремена уметност земаља које
се налазе на некадашњем Путу
свиле. Шта то значи?
– Иницијатива „Један појас,
један пут” наслања се на истоимену стратегију коју је предложио кинески председник Си

радова, па ако се само у једном минуту погледају чак четири рада, потребно је више од
пет сати да се обиђе. Музеј је
основан 2012. године у објекту
који је изграђен првобитно за
потре бе „World Expo-a” као
кинески павиљон 2010. године. Сама зграда музеја доминира својом величином и архитектуром, која је спој традиције и модерне градње, а данас

Радови Николе Божовића и Вука Ћука
Ђинпинг и подразумева оснаживање сарадње кроз успоставља ње бољих била те рал них
односа са земљама Евроазије,
али и копненог и поморског
региона, некада познатијег као
Пут свиле. Музеј кинеске уметности покренуо је сарадњу на
пољу савремене уметности с
циљем да представи актуелну
умет ност зема ља с који ма
Народна Република Кина већ
развија билатералне односе. У
том контексту ова изложба је
прва тог типа у оквиру које је
савре ме на срп ска умет ност
наци о нал но пред ста вље на у
Кини, а под покровитељством
Министарства културе.
• Шта се још може видети у
овом музеју и колико кинески
народ обраћа пажњу на културне садржаје, посебно на страну уметност?
– Музеј кинеске уметности
је музеј модерне уметности
Кине, те садржи колекцију која
репрезентује настанак и развој
модерне и савремене кинеске
уметности с посебним акцентом на значајним уметничким
фено ме ни ма и лич но сти ма.
Колекција се протеже на чак
пет спратова, поседује 1.400

је истакнути симбол Шангаја.
Ово је један је од најпосећенијих музеја, кроз који прође чак
два милиона људи годишње.
• Колико аутора је представило радове на изложби „Путовање кроз српску савремену
уметност” и на који начин је
извршена селекција?
– Изложба својом концепцијом и селекцијом нуди комплексан приказ савремене уметности избором девет истакнутих
српских уметника са укупно 28
радова разноликих по садржају, али и медију, а чине је цртежи, слике, скулптуре, видеообјекти и сложене просторне
инсталације. У жељи да се прикаже диверзитет савремене
уметничке сцене Србије, селекција радова усмерена је на наративе који оперишу у домену
универзалних тема данашњице, као што су: живот у доба
развијеног капитализма, глобализма и културе конзумеризма
(Михаел Милуновић, Никола
Коља Божо вић), идентитета
(Иван Грубанов), телесности и
њене фрагилно сти (Ивана
Башић), односа према природи и савременог номадизма
(Ђорђе Станојевић), интимно-

сти предмета (Оливера Парлић,
Бранкица Жиловић), његове утилитарности и трансформације
или редефиниције унутар галеријског простора (Бранислав
Николић) и виртуелне реалности (Вук Ћук). Општи циљ и
идеја изложбе је представљање
савремене српске уметничке
сцене избором девет интернационално активних и афирмисаних српских уметника и уметница разноврсних по поетици,
медијима у којима стварају, али
и етици, естетици и семиотици
њихових радова.
• Колико је заправо значајна
ова изложба за нашу земљу, а
колико за вас лично?
– Ако имамо у виду да Србија, за разлику од неких других
земаља, не поседује велики број
културних центара у Европи
или свету који представљају
значајна упоришта за промоци ју наци о нал не кул ту ре и
уметности у иностранству, изложбе попут ове врло су драгоцене. За мене, као и за уметнике
који су учествовали, ово је велико и значајно искуство, али и
прилика у оквиру које се неминовно оснажују лични и професионални капацитети.
• Да ли је овај пројекат отворио шансу за неку даљу сарадњу с Кином?
– Отварању изложбе 30. новембра 2017. присуствовао је велики број значајних и угледних
личности из света уметности и
културе Шангаја. Том приликом
склопили смо нека значајна
познанства која би у будућности
могла да прерасту у нове сарадње. Оно што је сада извесно,
јесте да ће изложба „Путовање
кроз српску савремену уметност”
након Шангаја у априлу 2018.
бити пресељена у Пекинг, и то у
Српски културни центар који ће
том приликом бити отворен, а
налази се у познатом уметничком дистрикту 798.
• Какви су генерално ваши
утисци поводом ове сарадње?
– Сви заједно смо прошли
кроз један обиман посао, пре
свега мислим на организацију,
која је захтевала пуно труда,
али и стрпљења. Без тимског
рада, али и значајне подршке,
логистичке и финансијске пре
свега Министарства културе и
информисања РС, али и наших
домаћина из Музеја кинеске
уметности, до свега овога не
би дошло.

МАСТЕР-КЛАС ЗА КЛАРИНЕТ У ПЕШЧАРИ

Пријављивање до 1. априла
На Чардаку у Делиблатској
пешчари од 23. до 30. априла
биће трећи пут одржан мастерклас за кларинет који води
Огњен Поповић.
Циљ ових предавања је да се
кларинетисти – од најмлађих,
преко средњошколаца, па до студената – афирмишу, унапреде
своју технику свирања, мотивишу и постану бољи музичари.

Према речима организатора, овај
мастер-клас пружа могућност
индивидуалне и групне наставе.
Усавршавају се солистички програми за концерте и такмичења,
као и припреме за пријемне испите на музичким академијама.
– Пешчара је идеално место
за потпуну преданост музици и
фокусирање искључиво на кларинет. Окружени предивном

природом, сви заједно уживамо у раду и дружењу и једни
друге мотивишемо – рекао је
Огњен Поповић.
Ове године ће му се у раду с
младим музичарима придружити и Анджеј Маевски, врсни
стручњак и соло кларинетиста
Норвешке државне опере из Осла.
У оквиру мастер-класа биће
други пут одржано и такмичење

„Кларибанат”, а за сам крај је
планиран и заједнички концерт свих учесника у Културном центру Панчева.
Мастер-клас
подржавају
„Yamaha” и „Mitros Music” из
Београда. Пријављивање заинтересованих учесника могуће је
до 1. априла. Све информације
могу се добити на имејл адреси
ognjenpopovicklarinet@gmail.com.

БОНЕНКАИ КОНЦЕРТ У АМБАСАДИ СРБИЈЕ У ТОКИЈУ

Наступ панчевачке харфисткиње
Поштујући обичаје земље домаћи на, Њего ва ексе лен ци ја
Ненад Гли шић, амба са дор
Србије у Јапану, организовао
је крајем децембра традиционалан Боненкаи концерт у свечаној сали Амбасаде Србије у
Токи ју. Про сла ва Бонен каи
приређује се у свим јапанским
компанијама и институцијама
поводом обележавања успешног завршетка одлазеће радне године.

На прослави се својим музичким наступом представио наш
амба са дор Ненад Гли шић,
ауторском композицијом на
гитари, а потом је публика уживала у популарној композицији Хенрија Манћинија „Мунривер” из филма „Доручак код
Тифанија”, коју су дуетски извели Ненад Глишић и Тадаши
Нагаи, некадашњи амбасадор
Јапана у Србији и изузетан
музичар на флаути.

Публику је одушевила Сара
Влајић, млада харфисткиња из
Панчева, која је од прошле године, као стипендиста јапанске владе, на мастер-студијама у Токију, на престижном Факултету
музичке уметности токијског универзитета (Геидаи). Она је у завршном делу Боненкаи вечери извела Хендлов концерт за харфу и
„Импромпту” Габријела Фореа.
Овакви програми су одлична прилика да се презентују

уметници из Србије, што не
само да доприноси афирмацији српских уметника и српске
музичке и уметничке сцене већ
се кроз мултикултуралност
поспешују сегменти привредне
сарадње између наше две земље.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кола пежо 307, 1,6 ХДИ,
2005. повољно. Тел.
065/956-05-00
(СМС)
МЕРЦЕДЕС вито, тек
регистрован, стање
добро. Изнајмљујем
гаражу на Котежу 2.
064/886-50-02.
(СМС)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2001. годиште, у одличном стању.
065/808-40-48.
(253689)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
55, 2007, повољно.
063/892-00-07.
(253701)
ПРОДАЈЕМ заставу
10, у одличном стању, цена 2.600 евра.
064/133-96-85.
(253732)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи октавију 1.9
ТДИ, 2008, власник,
регистрован.
065/610-45-67.
(252776)
ФИЈАТ пунто 2002.
годиште, дизел, обичан, у одличном стању, 1.300 евра.
063/145-00-94.
(253760)
РЕНО клио grand turismo, купљен нов,
Србија, први власник, 49.000 км.
066/319-258.
(253813)
ФОРД сијеру, топ
стање, писаћи сто,
бојлер, витрину, ТВ
филипс.
060/143-62-90.
(253863)
РЕНО меган
караван, 2012,
1.5 ДЦИ,
одлични, регистрован до јуна 2018.
063/773-36-90.
(253874)

ФОРД фокус караван, 1.8 ТДДИ, 2001,
одличан, власник,
регистрован до 2019,
нове гуме, 1.950
евра. 064/181-74-66.
(253870)
СИТРОЕН Ц5 2002,
бензин, плин атест,
шкода ромстер,
2007, бензин, метан.
065/663-73-72,
064/004-52-30.
(253911)
ШКОДА фабија 1.4
МП, 2002, караван,
мало оштећена, на
име. 064/587-50-24.
(253943)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, децембар, петора врата, динамик
опрема, власник.
064/587-50-24.
(253943)
СТИЛО 1.9 ЈТД,
2003, троје врата,
регистрован, у првој
боји. 064/587-50-24.
(253943)
ПАСАТ Б 4, 1.9 ТДИ,
1994, клима, шибер,
регистрован до 9 места. 064/587-50-24.
(253943)
ГРАНДЕ пунто 1.3
дизел, 2006, петора
врата, сва опрема,
власник. 064/130-3602. (253943)
КЕЦ са плином и куком, нерегистрован.
063/814-56-41.
(253959)
ФИЈАТ пунто 2006,
2006. годиште, власник, екстра стање.
065/570-95-70,
063/121-83-85.
(253983)

ОГЛАСИ
ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у био ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(253077)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
2.000 евра. 063/16583-75. (253942)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(253942)
КУПУЈЕМ томос аутоматик, АПН, исправан, неисправан.
064/171-22-13.
(253980)
МАШИНЕ

КОМБАЈН змај 222,
бункераш, дворедни.
064/271-40-87.
(253824)
ПРОДАЈЕМ сејалицу
ноду, четири реда.
062/174-70-67.
(253961)
ГАРАЖЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у дворишту,
Стрелиште. 064/40773-77. (253713)
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ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу на Тесли.
063/120-53-05.
(253764)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту, Цвијићева ул. 064/238-68-94.
(253850)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
дигиталних пријемника, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (253660)
ВЕШ-МАШИНА, ТВ
беко и половни делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(253861)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ креветац
са душеком, добро
очуван, и вунене ћилиме у више димензија. 063/327-617.
(СМС)
БЕЛИ СЛЕЗ, расад,
70.000 комада, цена
1,5 динара по комаду. 064/324-92-34 и
064/035-75-22.
(СМС)
ЈАГАЊЦИ на продају. 062/108-77-03.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ лековита
јаја јапанске препелице. 063/337-895.
(25260)
ПРОДАЈА огревног
дрвета: буква, багрем, цер, храст, мешано, исечено и исцепано. Повољно.
064/080-86-99.
(253130)
ПРОДАЈА свих врста
огревног дрвета и
услужно сечење, цепање. Босанац.
064/357-82-08. (253)
БАГРЕМ, буква, цер,
огревно дрво на продају. 060/603-32-32.
(252926)
МЕСНАТА прасад
15-25 кг, могућност
клања и резервисања. Тел. 063/311277. (253027)
КОШНИЦЕ ЛР, нове,
квалитетне, у комплету или делове
продајем. 060/66079-60. (253617)
ПРОДАЈЕМ дрва за
огрев, преостала.
063/868-02-06.
(253577)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване програматоре
(електро-механички)
за веш-машине. Тел.
066/318-235.
(253508)
ПРОДАЈЕМ гробно
место на Старом
православном гробљу у Панчеву.
063/231-278. (И)
ПРАСИЋЕ и јагањце
продајем, вршим печење на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09.

МЕШАЛИЦА за бетон, на бензин. Тел.
063/692-969.
(253684)
НА ПРОДАЈУ стаклени трпезаријски сто
и четири столице, у
одличном стању. Тел.
064/168-56-22.
(253702)
ПРОДАЈЕМ повољно
ТА пећи, ремонтоване, под гаранцијом, а
уједно и откупљујем.
066/900-79-04.
(253692)
ПРЕОСТАЛО тврдо
дрво. 065/440-09-65.
(253763)

ПРОДАЈЕМ регал,
гардеробни и ТВ витрину, само 6.000.
013/320-841,
063/895-94-19.
(253972)
ПРОДАЈЕМ теле сименталац и прасиће.
064/380-56-30.
(253974)
ПРОДАЈЕМ плински
котао 25.000 kcal и
ел. котао 12 кв.
062/101-31-73, 345565. (253742)
ПРЕОСТАЛИ ћумур
буков за роштиљ,
огревно дрво исечено. 064/144-32-25.

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/198-81-42.
(253740)
ПАТИКЕ-ЦИПЕЛЕ
женске, 38, оригинал
пума, рибок, 1.000
динара. 064/354-6976. (253759)
ТВРДО огревно дрво,
дрво, превоз, бесплатан, мерење код вас
кући. 064/356-03-93.
(253754)
ЈАГАЊЦИ на продају. 063/892-12-08.
(253872)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кауч,
2000, две фотеље,
трпезаријска витрина, фрижидер.
065/344-85-77.
(253765)
СВИЊЕ на продају,
Панчево, Новосељански пут 103. Тел.
064/393-56-20.
(253773)
ПРОДАЈЕМ судо-машину беко, очувана,
функционална, потребан је сервис,
5.000 динара.
066/889-27-14.
(253804)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера,
3.000 динара, нове.
371-568, 063/773-4597. (253797)

marketing@pancevac-online.rs

ЕЛЕКТРИЧНЕ шпорете, решо, телевизор,
тепих, дубоке ципеле, дурбин, колица.
064/635-77-42.
(253916)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (253948)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере,
веш-машине, замрзиваче. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(253559)

УТВЕ патке купујем.
Плаћам добро.
064/058-59-9, Слађа.
(253415)

ДРВА огревна: багрем, јасен, врба и
топола преостала.
060/035-47-40.
(253817)
ДРВА за огрев: багрем, јасен, црвена
врба, топола, преостала. 064/122-6978. (253817)
ПРОДАЈЕМ инвалидска колица, металне
штаке, уљни радијатор. 063/370-955.
(253820)
ПРОДАЈЕМ очувану
гарнитуру, тросед,
двосед и фотељу.
Тел. 013/363-530.
(253859)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи свих кв, достава, монтажа гратис,
гаранција. 061/64130-36. (253881)
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране.
061/235-17-50. (253)
ФРИЖИДЕР, веш-машина, грејалица, угаона гарнитура, мањи
сто са столицама,
двосед, тросед, фотеља, два душека, ТВ
сточић, комоде. Тел.
063/861-82-66.
(253896)
ФРИЗЕРСКА опрема,
комплет, за два радна места, италијанска. 065/663-73-72,
064/004-52-30.

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(253718)
КУПУЈЕМО гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре и остали
отпад. 061/322-0494. (253748)
КУПУЈЕМО гвожђе,
обојене метале, акумулаторе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре и шпорете.
061/206-26-24.
(253748)
КУПУЈЕМО за отпад:
лимузине, старо гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре. 064/484-12-76.
(253748)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, замрзиваче, веш-машине, телевизоре.
061/321-77-93.
(253748)
КУПУЈЕМ старе сатове, мотоцикле, аутомобиле и бицикле.
Небитно стање.
064/305-80-73.
(25387)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, сатове, слике, стари
новац, есцајге, сифон флаше, старе
играчке, стрипове,
остале старине. 335930, 335-974,
063/705-18-18.
(253948)

ХИТНО продајем део
куће, са станом до
улице, повољно.
066/937-00-13.
(СМС)

ПОВОЉНО кућа са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(252768)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. 062/415359. (253487)
ПРОДАЈЕМ плац у
Власинској (Кудељарац), 26 ари.
069/671-156.
(253425)

МАРГИТА, 8 ари, три
етаже, 80.000; Баваништански, 7 ари,
15.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(253902)
КУЋА 100 м2, 5,6
ари, помоћни објекти, Улица Моше Пијаде. 064/354-69-76.
(253382)
КУЋА Качарево, 6
ари, 70 м2. 063/694451. (253361)
НА ПРОДАЈУ два
ланца земље у Качареву. Тел. 601-281.
(253337)
ПЛАЦ 25 ари, са
објектима, на Јабучком путу и један ланац земље, у српском
пољу. 064/060-64-20.
(253669)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или
кућа. 069/158-63-76.
(253682)
ОМОЉИЦА, плацеви
грађевински 15 – 30
ари, воћњак.
065/686-05-02.

ПРОДАЈЕМ плац у
Скробари, 10 ари,
водовод, струја близу. 060/346-51-11.
(и)
ОМОЉИЦА, 65 м2,
легализована, 6.5
ари, помоћни објекти, усељива. 064/96100-70. (253704)
ДЕБЕЉАЧА, 130 м2,
7.5 ари, продајем/мењам за панчевачки стан. 064/92889-68. (253697)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(253712)
ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, Качарево.
069/102-77-66.
(253707)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и ширина плаца. 069/21397-37. (253705)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа са улице, 120
м2, 33.000, може замена. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(253709)
ТЕСЛА, кућа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(253709)
УСЕЉИВА кућа, Банатско Ново Село,
100 м2, 16 ари.
062/398-458.
(253752)

КАРАЂОРЂЕВА, центар, изузетна кућа,
добро позициониран
плац, повољно.
061/324-40-85.
(253830)
ПАНЧЕВО, заједно
кућа + локал на 8
ари, Водна заједница, Димитрија Туцовића 24. 063/130-0407. (253761)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву. Ул. С. Шупљикца. 063/317938. (253755)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, кућа 80, 5 ари,
новија градња, укњижена, усељива,
27.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(213710)
НОВА МИСА, кућа
160 м2, подрум и гаража, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (253810)
НОВИЈА кућа, Синђелићево насеље,
256 м2, ЦГ, усељива,
95.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (253810)
НОВА МИСА, кућа –
три одвојена стана,
гараже. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (253810)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, до пута, новија,
60 м2, 13,5 ари,
укњижена, 25.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(253826)
ОМОЉИЦА, нуди се
кућа уз уговор о доживотном издржавању. „Елпис”,
061/324-40-85.
(253830)

ПРОДАЈЕМ реновирану кућу у ширем
центру на 5 ари.
063/777-27-08,
013/355-575.
(253835()

ЗЕМЉА на продају
вечито, Мали надо и
Лап, стари црепајски
пут. Зага Флора,
013/347-991,
063/313-008.
(253843)
У МРАМОРКУ у главној улици, близу центра, хитно продајем
комфорне куће, договор.
069/255-87-86.
(253847)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, шири центар,
хитно, повољно. „Весна 2”, 066/937-0013. (253841)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 7 ари,
Миса.
064/252-51-69.
(253931)

БЛИЗУ центра, кућа,
57.000, стара Миса,
на 5 ари, 26.000; Кудељарац на 5,5 ари,
35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 220 м2, у Јабуци. 063/715-99-00.

ЦЕНТАР
Стрелишта, породична кућа, ПО + ВПР +
ПК, 157 м2, плац 225
м2,
60.000. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(253560)

НА ПРОДАЈУ земља,
75 ари, уз асфалт,
северна зона.
065/283-53-01.
(253853)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ 77 ари
земље, стари црепајски пут. 065/283-5301. (253853)
ВОЈЛОВИЦА, 138 м2,
плац 15 ари, 25.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (253560)
ЦЕНТАР, породична
кућа, три стамбене
јединице, 230 м2,
плац 503 м2, 57.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (253560)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут. 060/50454-44.
ОМОЉИЦА, Максима Горког 83, кућа
120 м2, плац 6 ари.
618-652, 064/168-8432. (253947)
НОВА МИСА, спратна кућа, одлична,
200 м2, ЕГ, два ара,
67.000. 063/800-4430. (253957)
МАРГИТА, кућа две
стамбене јединице, 3
ара, хитно. Тел.
065/513-87-30.
НОВИ СВЕТ, прелепа

салонска, 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(253889)
КУДЕЉАРАЦ, Скадарска, 140 м2, 12
ари, 46.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(253889)
ЈАБУЧКИ, усељива,
140 км, 12,5 ари,
плин, канализација,
36.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (253889)
ПРОДАЈА плацева,
Пелистерска и Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(253994)
ХИТНО, 14.000, кукћа 70 м2, 7.5 ари два
плаца, излаз на две
улице, Црепаја.
060/066-84-52.
(253978)

ОГЛАСИ

КУЋА 100 м2, реновирана, усељива +
помоћни објекти, 3
ара плаца. Козарачка, 1/1, 27.000 евра.
Тел. 063/804-07-85.
(253989)
МОНТАЖНА, нова,
60 м2 + 2.8 ара плаца, стара Миса,
19.000 евра, 1/1.
063/804-07-85.
(253989)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА кућа, шири центар, плац најмање 3,5 ара. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
СТАНОВИ
ПОНУДА

УКЊИЖЕНО, 90 квадрата, Котеж 2, други део Булевара,
59.000. (СМС)
ТЕСЛА, продајем
троипособан стан новије градње, 61 м2,
ЦГ, II спрат, у мирној, слепој улици, са
зиданом гаражом у
дворишту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/62846-56. (СМС)

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)
СТАН, 38 м2, новоградња, нова Миса,
Приморска 27.
063/711-41-89,
060/031-08-09.
(253981)
САЛОНСКИ први
спрат, 98 м2, гаража,
подрум. Све усељиво,
сређено. 064/422-4263. (252549)
СТАН 98 м2, трособан, I, подрум, гаража, Доњи Град.
064/153-14-03.
(252533)
СТАН 39 м2, II спрат,
грејање сопствено на
струју, нова градња,
нова Миса, Приморска 27, 22.000 евра.
063/711-41-89.
(252884)
НОВ СТАН, 65 м2 и
гаража, ул. Таковска.
063/342-220.
(252864)
НОВА МИСА, стан
85 м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928.
(253422)
МИСА, 34 м2, 15.500,
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(253558)
ХИТНО, ПОВОЉНО
продајем стан 83 м2,
Содара, III спрат, са
гаражом, Дринска
15, 500 евра/квадрат, без посредника. 063/218-831.
(253587)
НОВА МИСА, трособан, ТА, подрум,
31.000. 069/245-8953, 062/320-781.
(253696)
ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, тераса, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (253709)
ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(253709)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(253709)
СТАН на продају, 60
м2, нов, хитно, Максима Горког 49.
064/290-45-09.
(253272)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, етажно грејање. Тел.
064/267-71-74.
(253721)
ПРОДАЈЕМ стан,
хитно, договор.
064/159-99-45.
(253729)
ХИТНО продајем
стан, договор.
064/386-92-86.
(253729)
ДВОИПОСОБАН
стан, 64 м2, Карађорђева. Строги центар.
Тел. 063/172-50-19.
(253727)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за мањи трособан
стан, 74 м2, I, централно грејање, власник. 064/616-47-67.
(253731)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(253734)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(253734)
КОТЕЖ 1, једнособан, 28 м2, пети
спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(253734)
ТИП СТАНКО. Једнособан 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(253734)
ЦЕНТАР: двособан,
45 м2, ТА, IV од V,
усељив, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(253734)
ХИТНО, Содара, 56,
ЦГ, VI, усељив, укњижен, 28.500. (679),
„Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(253758)
СОДАРА, двоипособан, 75, ЦГ, II, усељив, киндер зграда,
32.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(253758)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56, ЦГ, II, усељив, киндер зграда,
32.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(253758)
СОДАРА, 37, ЦГ, VII,
лифт, једнособан,
сређен, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(253758)

ЦЕНТАР, Карађорђева, дуплекс, 84, ЦГ,
VI, 62.000. (679),
„Трем 01”, 063/83623-83. (253758)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, I
спрат, В. Влаховића,
37.000 евра.
064/305-92-00. (253)
ЦЕНТАР, двособан,
52 м2, II, ЕГ, 35.000,
договор. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (253)
НОВА МИСА, једнособан, 34 м2, II, ЕГ,
тераса, 20.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)
ТЕСЛА, двособан, 57
м2, VI, ЦГ, две терасе, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)

КОТЕЖ 2, трособан,
64 м2, IV, ЦГ, 36.500,
договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(253772)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан, 38
м2.
Тел. 063/891-25-70,
064/327-53-45.
(253781)

НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, део
дворишта, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)
ТЕСЛА, Нови свет,
новоградња, четворособан, 100 м2, II,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)
НОВА МИСА, Тргопродуктове зграде,
75 м2, грејање на пелет или договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(253810)

ДВОИПОСОБАН, Котеж, 66 м2, тераса,
38.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(253812)
КОТЕЖ, двособан,
ЦГ, од 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(253812)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, други спрат, С.
Саве, усељив, повољно. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (253812)
ДВОСОБАН, одличан, Тесла, ЦГ, две
терасе. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(253812)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 м2, ЦГ, одмах
усељива, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(253812)
ТЕСЛА, двособан, 42
м2, 24.000; једнособан, 35 м2, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(253819)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 32.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (253819)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500;
једноипособан, поткровље, 43 м2,
22.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(253819)
МИСА, двоипособан,
63 м2, 32.000; двособан, 49 м2, 24.500;
једноипособан, 40
м2, 22.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(253819)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 47 м2,
29.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(253819)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 35
м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (253819)

ПРВОМАЈСКА, једнособан, 48 м2, ВПР,
ТА, 17.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (253826)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, VI, лифт, ЦГ, светао, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (253826)
ГОРЊИ ГРАД, новији, 61 м2, III, плин,
двоипособан, 27.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(253826)
ВИШЕ добрих двособних станова на
Котежу 2, 28.000 –
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(253826)
ТЕСЛА, двоипособан,
поткровље, тераса,
гас, остава, паркинг,
без лифта, новоградња, усељив.
069/822-48-24.
(253829)

ПРОДАЈЕМ лепе станове, куће, плацеве,
на свим локацијама.
„Весна 2”, 066/93700-13. (253841)
СОДАРА, трособан,
III, ЦГ + гаража,
41.000; двоипособан,
II, 35.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)
СОДАРА, мањи двособан, ТА, 27.000;
двособан, ЦГ, 29.000;
једнособан, 25.000.
„Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)
ДОЊИ град, салонски, 104 м2, ЦГ, I, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)
КОТЕЖ 1, трособан,
VI, 37 м2, Котеж 2,
двособан, VI, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(253842)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ У ЈАНУАРУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 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
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТУРСКА глава, двоипособан, ЦГ, III, договор; центар трособан, 85 м2, II, 55.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (253842)
МИСА, гарсоњера,
21 м2, ВП, ТА, усељива, 13.500; договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253852)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 м2, IV, лифт,
ЦГ, усељива, 14.500.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.

СОДАРА, једноипособан, 46 м2, V, ЦГ,
лифт, усељив, 29.000,
договор. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(253852)
КОТЕЖ 2, двоипособан, ВП, ЦГ, 63 м2,
без улагања, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(253852)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, потпуно
реновиран, усељив,
34.000. „Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(253852)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, двособан, 57
м2, III, ЦГ, лифт, брзо
усељив, 37.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(253852)
СТРОГИ центар, једнособан, 36 м2, VII, ,
ЦГ, 24.500, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(253852)
ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, две терасе,
без лифта, сређен,
35.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(253852)

marketing@pancevac-online.rs

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (253858)
КОТЕЖ 2, двособан,
III, 57 м2, 30.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(253858)
ТЕСЛА, двособан, 54
м2, II, TA, изворно,
28.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (253858)
ПОТРЕБАН стан, 38
м2, центар Стрелишта, IV, ЦГ, власник.
063/161-95-53.
(253869)

СОДАРА, 52 м2, V,
33.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 60 м2, I,
45.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
IV, 30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605.
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V,
42.500. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (253889)
КОТЕЖ 2, двособан,
53 м2, II, 32.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(253889)
ЛУКС стан на Тесли,
двоипособан, 70 м2,
на одличној локацији
(вртић, школа, пијаца, „Авив”, тотално
реновиран, са храстовом кухињом, техником и намештајем), власник.
063/800-46-51.
(253904)
ЈЕДНОСОБАН нов,
18.500, договор, нова Миса, приземље,
30 м2, власник.
063/304-222.
(253900)
ДВОСОБАН, нов, 55
м2, 33.000, договор,
нова Миса, власник.
063/304-222.
(253900)

ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, договор; двоипособан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(253902)
СОДАРА, 28, ЦГ,
18.000; Стрелиште,
2.0, ЦГ, 29.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (253902)
СТАН, 36 м2, на продају, Марка Кулића
32/4. 062/858-33-47.
(253909)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
једнособан, седми
спрат, није последњи, реновиран,
22.500 евра, власник.
069/289-19-85.
(253933)
ТЕСЛА, двособан,
новоградња, 50 м2, I
спрат, лифт, ЦГ, тераса. 063/372-221.

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320) „Премиер”,352-489,
063/800-44-30.
(253957)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
21.000. (320) „Премиер”,352-489,
063/800-44-30.
(253957)
КОТЕЖ, Книћанинова, двоипособан, III,
61 м2, гас, усељив,
28.000. (320) „Премиер”,
063/800-44-30.
(253957)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI 66 м2, ЦГ,
29.000. (320) „Премиер”,352-489,
063/800-44-30.
(253957)

