„Лавице” пред
најважнијим испитом

» страна 9

» страна 31

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Велики генерацијски
концерт

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. ДЕЦЕМБРА 2018.

Број 4795, година CL

БАРИКАДЕ

Политика
Улице означене
нумерички
1, 2, 3...
» страна 4

Хроника
Грађани сносе
трошкове бахатих
и злонамерних
» страна 5

Друштво
Уручена годишња
признања
ПРОШЛОГ ВИКЕНДА НАС ЗАДЕСИО ПРВИ ХЛАДНИ ТАЛАС

» страна 6

ВИШЕ СНЕГА НЕГО НА КОПАОНИКУ

Хроника

Грађани поново
незадовољни
тиме како је
очишћен град
„Захваљујући”
„Штрабагу” државни
путеви потпуно
непроходни
Права зима тек почиње! „Сибирска”
хладноћа ће трајати до викенда, када
ће температура порасти за чак десет
степени (!), али преко наше земље ће
у наредна два месеца проћи још неколико хладних таласа који ће донети јак снег, поларне мразеве, ледену
кишу и поледицу.
Ако је прошлог петка у поподневним сатима изгледало да ће се снег
који је тада почео да пада брзо истопити, после неког времена се испоставило да веје све јаче. Сутрадан ујутру је достигао врхунац, па се цео
град забелео. Медији су објавили да

је у Београду и Панчеву пало између
40 и 50 центиметара снега и да га
има више него на Копаонику!?
Они који су за викенд могли да
остану у топлим кућама и становима,
уживали су у правој зимској идили.
Међутим, нашим суграђанима који
су тих дана морали да излазе и покушавали да дођу од једног до другог
места у граду, није било лако.
Они тврде да је снег на улицама и
путевима, као и прошле зиме, био
слабо чишћен, што значи да фирма
која је задужена за то није оправдала
очекивања. Подсећамо, и ове године
је најповољније услове (најнижу цену) на тендеру за зимско одржавање,
као и пре дванаест месеци, понудила
мало позната београдска фирма „Декоформ”.
Нејасно је то што су неки наши суграђани који су прошлог викенда возили по граду у време док је напољу
беснела вејавица, приметили на улицама камион „Штрабага” заједно с
возилима „Декоформа”. Шта је он
тражио и откуд он ту ако се зна да
„Штрабаг” већ другу годину не уче-

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

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

ствује на тендерима за зимско одржавање саобраћаја које организује
Градска управа? Да ли се и ове зиме
понавља иста ситуација да камион
„Штрабага” и његова посада наводе
возила „Декоформа” јер возачи те
фирме не умеју да се сналазе по Панчеву и околним путевима?
– Како су чистили? Магистрални
путеви из града и главне улице били
су некако очишћени. Међутим, нису
ни улазили у споредне улице и на

мање значајне путеве. Због тога се
дешавало да је на тим местима саобраћај био изузетно отежан. На пример, својим очима сам гледао како
два возила нису могла да се мимоиђу, па је једно морало да се заустави
и да чека док не прође најпре оно
друго – рекао нам је наш суграђанин
таксиста који је радио током оба дана викенда.
(Наставак на страни 10)

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

Следеће недеље двоброј „Панчевца”
С обзиром на то да ће током предстојећих новогодишњих и божићних празника штампарија у којој се штампа
наш лист, али и јавне установе и предузећа чије активности пратимо – радити у измењеном режиму, следеће
издање „Панчевца” појавиће се као
двоброј. То практично значи да ће се
најстарији живи недељник на Балкану у рукама колпортера на улицама
Панчева наћи 27. децембра, а следећи пут 10. јануара 2019.
Ова информација је важна свима
који су желели да се њихов рекламни

и огласни материјал, као и помени,
појаве у броју од 4. јануара: то издање
неће изаћи. У вези с тим је и важно
обавештење о радном времену благајне „Панчевца” током празника. Оно
ће изгледати овако:
Понедељак, 31. децембар, од 8 до
13 сати.
Уторак и среда, 1. и 2. јануар – нерадни дани.
Четвртак и петак, 3. и 4. јануар, од
8 до 13 сати.
Понедељак, 7. јануар – нерадни дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

Знање као лек на
порталу „Ти одлучи”
» страна 8

Село
Новогодишњи дарови
чекају најмлађе
» страна 11

Култура
Српска
кинематографија
жилава
» страна 12

Фото-репортаже
Машта лек против
лоших ствари
» страна 29

Спорт
После Чачка следи пут
у Ваљево
» страна 30

2

ДРУГА СТРАНА

Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Одбројавање...
Крај године. Друга половина децембра. Време када тај, дванаести месец постаје некако посебнији у поређењу са свим другим
месецима. Емотивнији је, раздраганији... Са собом носи неку
невидљиву наду да ће се ускоро догодити нешто боље и лепше.
Неке давно, ко зна где, закопане жеље, поново почињу да израњају на површину. Поједини послови се ужурбано завршавају,
започињу нови... Па да, ускоро ће се окренути још један круг
око Сунца.
Ма колико време било тешко, неизвесно и нестабилно, нашег
човека ће захватити та празнична еуфорија. Колико-толико.
Пружиће се и више него што је дугачак, „отвориће” се за неки
поклончић, биће насмејанији и радоснији. Или ће се бар потрудити да буде тако. Натераће се, ако ништа друго. Пожелеће и он
да му се ускоро нешто лепо догоди. Као и његовим најближима.
Надаће се. Без обзира на то што одавно не верује у Деда Мраза,
пребројаваће се. И одбројаваће...
Све док се казаљке у поноћ 31. децембра не буду поклопиле. А
онда ће чаролија почети да постаје реалност. Или ће опет сасвим нестати.
Та друга половина дванаестог месеца у години јесте време када и они који су током старе године били плашљиви, несигурни
у себе или депресивни, из ко зна којих разлога, постају отреситији, чвршћи, смелији и храбрији. Тада, чврсто решени, почињу
да се суочавају с реалношћу. Буде се из летаргије, с новом надом и жељама кују планове како би у новом лету нешто променили у својим животима. Набоље, наравно. И праве рачуницу
која ће, бар док се о њој размишља, увек бити с позитивним исходом. И они се пребројавају. И одбројавају...
Крај сваког децембра с највише радости ипак дочекују наши
најмлађи. Нарочито они који су постигли солидан успех у првом полугодишту, па неће морати баш много да жуљају столицу
током слободних дана. Још ако верују у Деда Мраза и ако су били добри током свих протеклих 365 дана – пашће и понеки поклончић. Па шта ћеш боље! Ем распуст, ем шљашти са свих
страна, ем ће свакако видети више осмеха на лицима својих родитеља. Неће они ни препознати да те усне подигнуте нагоре
можда крију бригу и стрепњу. Малишанима ће све некако бити
другачије. Шареније и веселије. Свакако и опуштеније. Јер ће
тих неколико дана такво бити и њихово окружење.
Они ће одбројавати највише, јер је чаролија управо њима и
намењена, али се неће пребројавати нити ће бринути. Бар док
се не врате у школске клупе. И док не одрасту...
***
Другу половину сваког последњег месеца у години, када у ствари и почиње празнична еуфорија, свакако обележава и Свети
Никола. Тај 19. децембар обележава готово цела Србија – једна
половина слави, а друга половина иде у госте.
Свети Никола је заштитник морепловаца, трговаца, стрелаца,
деце и студената. Људи су га још за време његовог живота сматрали за светитеља. Био је син јединац својих родитеља, а духовни живот започео је у манастиру Нови Сион код свог стрица,
где се и замонашио. После смрти мајке и оца разделио је сиромашнима сву наслеђену имовину. Према предању, вођен чудесним гласом, кренуо је у народ да шири веру, правду и милосрђе, а већ је самом својом појавом доносио утеху, мир и добру
вољу међу људе.
Живео је у четвртом веку у граду Мира. Био је познат по томе што је тајно људима давао новац. Призивали су га у помоћ
при болестима, некој несрећи или немоћи. Верује се да се он
свима одазивао и да је свима помагао, а да је из његовог лица
сијала светлост. Преминуо је 6. децембра 343. године. Свети
Никола се и слави тог дана, што је у ствари 19. децембар по новом календару.
Па, срећна слава свима који славе Светог Николу!

ФОТОГРАФИЈА Расхлађивање.
На Тамишу, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ИЗ ВРЕМЕНА КАД СУ СЕ ЗИДАЛИ
НОВИ ДРУШТВЕНИ СТАНОВИ

Последње зграде су зидане на Котежу 2
„У насељима Котеж 2 и Стрелиште
до краја идуће године треба да буде
саграђено још 495 станова чија укупна површина ће бити 31.959 квадратних метара. Сем тога, у овој години
се завршава још 551 стан чија изградња је започела прошле године. Када
се то сабере, укупан број станова у
изградњи достићи ће 1.046”, гласила је једна информација из „Панчевца” број 1738, објављеног 11. априла
1986. године.
Била су то срећна времена, јер су
радни људи тада могли и да добијају
станове од својих предузећа и организација у којима су били запослени,
а не само да их продају и купују, као
данас.
Међутим, у нашем граду је тада полако почео да буја криминал. На страни резервисаној за догађаје из црне
хронике писали смо, између осталог,
о силовању 47-годишње жене коју су
напали један 32-годишњак и његов
29-годишњи пријатељ из Панчева.

вела је бројне трауме, али је полиција брзо ухватила силеџије.
Једна од тема тог броја „Панчевца”
био је драстичан пораст броја боловања. Аутор текста о овом проблему

Некада се издвајало много више за спорт

Претходних година многи су злоупотребљавали боловање
Они су је на силу угурали у аутомобил и одвезли до једног празног стана, где су се иживљавали над њом.
Несрећна жена је повређена и дожи-

много оних који су користили боловања да би завршили приватне послове. Било је и других примера, нарочито међу запосленима у петрохемијској индустрији. Радници који су

скренуо је пажњу на то да нису у питању само здравствени и медицински
разлози, већ и социјални. Широм Србије, а не само у Панчеву, тада је било

тамо радили били су стимулисани да
што више раде, а што мање да одсуствују.
У „Панчевцу” број 1738 објавили
смо и да ће до краја 1986. године
градска власт издвојити из буџета 110
милиона динара за финансирање спорта у нашем граду и селима. Тај новац ће користити 93 спортске организације, 10 струковних савеза и 23
одељења спортских школа. Коначну
расподелу на основу критеријума и
предлога финансијске комисије извршиће СОФК, на конференцији проширеној представницима спортских
организација које су понудиле програме за 1986. годину.
Читаоци „Панчевца” број 1738
могли су да прочитају и да смо средином 1986. године бирали нове челнике наше општине. Ти избори нису
били директни, већ их је спровео Општински комитет Социјалистичког
савеза радног народа Војводине. Та
организација је одлучила да за председника Скупштине општине буде
изабран Ерне Ердеи, а за потпредседника Миленко Михајлов.
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У СУБОТУ, 22. ДЕЦЕМБРА, У ДОМУ ВОЈСКЕ

КОРАКОМ ТРАДИЦИЈЕ –
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ИГРЕ
Велики концерт
КУД-а „Неолит”
из Старчева
Гостују панчевачка
друштва
„Абрашевић” и
„Јединство”
Већ три године Културно-уметничко друштво „Неолит” из
Старчева одржава концерте под
називом „Кораком традиције”,
на којима се љубитељима фолклора представљају све групе
старчевачког друштва, од најмлађих до најстаријих.
Циљ ових концерата јесте да
с КУД-ом „Неолит” сцену поделе еминентни ансамбли из
Србије, па су тако до сада на
„Кораку традиције” гостовала
културно-уметничка друштва
из Београда „Бранко Цветковић” и „Крсмановић”, те ансамбл „Вила” из Новог Сада и
КУД „Лаза Нанчић” из Вршца.
Ове године ће заједно с домаћинима из Старчева на сцену

ступити панчевачки КУД „Абрашевић” и РКУД „Јединство”.
Ово је јубиларна сезона за
Старчевце – педесет година откако је основана прва секција
фолклора у Дому културе у месту надомак нашег града. Организатори овогодишњег „Корака
традиције” су тако у јубиларној
сезони направили праву малу
градску смотру најбољих културно-уметничких друштава.
Поред тога што ће љубитељи традиције и фолклора имати

прилику да на истој сцени, после много времена, виде три
велика ансамбла које Панчево
има, ово ће бити и концерт
правих уметничких кореографија, јер ће се на репертоару
наћи игре из целе Србије.
Традиционални концерт „Кораком традиције” у организацији КУД-а „Неолит” биће одржан у суботу, 22. децембра, у
Дому војске Панчево, од 19 сати. Улазнице за овај догађај
могу се купити у библиотеци

Дома културе у Старчеву и у
Дому војске Панчево на дан
концерта, а могу се резервисати и те ле фо ном на број
064/640-54-08.
Будући да је ово јубиларна
сезона старчевачког културно-уметничког друштва, цела ће
бити у знаку обележавања пола века игре у Старчеву. Тако
ће на пролеће у том месту бити одржан велики фестивал
дечјих ансамбала из целе Србије, као и свечана академија
поводом великог јубилеја, а у
плану је и изложба народних
ношњи у галерији. У току су
преговори и за гостовање на
иностраним фестивалима, како
за дечје, тако и за извођачки
ансамбл. Засад су у понуди
Пољска, Италија и Шпанија.
Добар глас далеко се чује!
Зато у суботу, 22. децембра,
у Дому војске у Панчеву треба
подржати све младе људе који
чувају традицију и уживати у
фолклорним мајсторијама чланова културно-уметничких друштава „Неолит”, „Абрашевић”
и „Јединство”.
Д. Кожан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.

НАГРАЂЕН ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ

Признање за животно дело
Жири су чинили Војислав Јелић (председник), Славко Гордић, Марко Недић, Драган Симеуновић и Мирко Васиљевић.
Награду додељује Задужбина
„Доситеј Обрадовић”, уз подршку Ми ни стар ства кул ту ре

Димитрије Стефановић рођен је у Панчеву 25. новембра
1929. године. Дипломирао је
на Филозофском факултету у
Београду, на Одсеку за германистику (енглески и немачки
је зик) 1955. го ди не, а на

Фото: А. Стојковић

Жири за доделу награде „Доситеј Обрадовић” за животно
дело једногласно је донео одлуку да се то признање у 2018.
години додели академику Димитрију Стефановићу.
У образложењу одлуке жирија наводи се да у време када
код нас црквена музика, посебно она православне провенијенције, није имала отворене могућности јавног представљања, нити је била предмет
студија у музичким школама
и на факултетима, музиколог
Димитрије Стефановић, академик, окупља младе људе, различитих образовних профила
и интересовања, и тако отпочиње дуги процес упознавања
и извођења старе музике откриване у византијским, латинским, руским и старим српским рукописима.
„Његов и данас у позним годинама животни оптимизам и
спремност да се сусреће с младим људима, дели с њима искуства, песму, па и проблеме, пример је невероватне истрајности
духа просветитељства, који смо
као народ у новије време управо од Доситеја преузели”, закључује се у саопштењу жирија.

и информисања, а састоји се
од повеље и новчаног износа.
Народна банка Србије дарује
добитнику плакету с ликом Доситеја Обрадовића. Награда ће
бити уручена на посебној свечаности.

Музичкој академији у Београду, на Одсеку за историју музике, 1956. године. Магистрирао је и докторирао на Универзитету у Оксфорду. Током
последипломских студија радио је са чувеним музиколози-

ма-византолозима Егоном Велесом, Хенријем Тилијардом
и Оливером Странком. На Музичком факултету Универзитета у Оксфорду држао је предавања из византијске и старе
словенске музике. Дуго је научни радник и познавалац православне црквене музике. У
Музиколошком институту САНУ прошао је кроз све степене
научних звања, од асистента
до научног саветника (1958–
2000). Директор Музиколошког
института САНУ био је пуне
две деценије (1979–2000).
Поред рада на проучавању
православне црквене музике,
бави се континуирано извођењем старе и новије црквене
музике. Дириговао је Панчевачким српским црквеним певачким друштвом од 1950, повремено хором Првог београдског певачког друштва и Богословије Светог Саве у Београду. Од оснивања (1969) до
данас води Студијски хор Музиколошког института САНУ,
с којим је гостовао у многобројним градовима бивше Југославије и у већини европских земаља.
М. М.

ПОКРАЈИНСКЕ НАГРАДЕ ЗА ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Ко су најталентованији панчевачки ђаци
Потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић, заједно с покрајинским секретаром
за спорт и омладину Владимиром Батезом, уручио је у понедељак, 17. децембра, традиционалне покрајинске награде и
признања „Таленти 2018” даровитим ученицима. Награђени су ученици основних, средњих и музичких школа који су
освојили прва места на републичким и међународним такмичењима у областима науке,
технике, уметности и језика,
као и њихови ментори.
Из Музичке школе „Јован
Бандур” Панчево награђени су
проф. Александра Јовић и њени ученици Нина Јарковачки
(тамбура), која је освојила прву
награду на Републичком такмичењу, као и Дамир Прањковић (тамбура), који је лауреат
Републичког такмичења и добитник прве награде на Фестивалу војвођанске тамбуре.

Награду су примили и проф.
Ивана Јаћимовић Јовановски и
њен ученик Милош Кепчија
(солфеђо), који је ове године
освојио прву награду (100 бодова) на Међународном такмичењу и прву награду на Републичком такмичењу. Награду
за менторски рад добили су и
проф. Санела Благојевић и њен
ученик Ђорђе Грба (виолина),
који је ове године заузео прво
место на Републичком и друго
место на Међународном такмичењу.
За област науке награду је
добила Николија Станковић
(ментор Милијана Богдановић),
а за физику су награђени Филип Митић (ментор Ду шан
Етински), Душан Цвијетић (ментор Зорица Алексић), Александар Станојковић (Љиљана Јанковић), Александар Цуцић (Наташа Чалуковић) и Лазар Галић (ментор Јовица Милисављевић). За успех у области ма-

тематике награду је добио Угљеша Кузманов (ментор Данијел
Шубоњ). Коста Војводић добио
је признање за успех у области
хемије (ментор Зоран Савић),
а за област историје признање
је добио Марко Милова нов
(ментор Данијела Пантовић).
Дамјан Чикић награђен је на
пољу технике (ментор Младен
Стефановић), а за резултате у
области српског језика награду
је добила Јелена Маслак (ментор Ксенија Беч). Укуп но је

осам даровитих ученика доби ло спе ци јал не ди пло ме с
новчаним наградама од по педесет две хиљада динара, осамдесет један ученик дипломе с
новчаним износима од по двадесет осам и по хиљада динара и осамдесет осам ментора
дипломе и новчане награде од
по четрнаест хиљада и сто динара. Три хора и два оркестра
добили су дипломе, а сто седамдесет две ученице и ученика похвалнице.
М. М.

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

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

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

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

Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистички преглед и ултразвук срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, а уролошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из области гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно на акцији, па тако комплетан уролошки преглед
кошта 2.000 динара, ултра-

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

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Из Порторожа
у Панчево

УЛИЦЕ ОЗНАЧЕНЕ НУМЕРИЧКИ: 1, 2, 3...
Мењају се ингеренције
Скупштине града
Дефинисана
најекономичнија
могућа траса за
цевовод до Банатског
Новог Села

Ревија филмова који су били
приказани у оквиру програма
„Дани словеначког филма” у
Панчеву успешно је завршена
18. децембра. За четири дана
приказано је осам филмова, по
четири краткометражна и дугометражна. Селектор фестивала био је наш познати редитељ Драгомир Зупанц, који је у
сарадњи са Словеначком кинотеком из Љубљане обезбедио
премијерно приказивање филмова са овогодишњег филмског
фестивала у Порторожу.
Љубомир Радовановић, уредник филмског програма панчевачког Дома омладине, истакао
је да је овогодишња ревија била
успешна, да је селекција филмова била занимљива и да су се
филмови допали пробирљивој
панчевачкој публици. Додао је

да ће током наредне године бити још филмова из Словеније и
да је планирано да се ова манифестација поново одржи крајем следеће године у дворани
„Аполо”, која испуњава све услове за овакав програм.
Драгомир Зупанц, селектор
фестивала, изјавио је да је веома задовољан сарадњом с панчевачким Домом омладине и
Удружењем Словенаца „Логарска долина”, који су уз Друштво Словенаца „Сава” из Београда били организатори програма. Похвалио је све сараднике који су омогућили да словеначке филмове види публика у Београду, Нишу, Новом
Саду, Панчеву и Вршцу.
За следећу годину планирано је да фестивал буде одржан
први пут и у Ковину.

КОНЦЕПТ
Нема никакве дилеме да су косовски министар одбране Рустем Бериша и командант војске Косова Рахман Рама одговорни, бар по командној одговорности, за ужасне злочине на
Косову и Метохији. Они су одговорни за најмање 1.000 злочина које је идентификовала Радна група за прикупљање доказа у расветљавању злодела над припадницима српског народа и осталих националних заједница на Косову и Метохији.
(Председник скупштинског Одбора за Косово и Метохију
Милован Дрецун, 17. децембар, РТС)

***
Одлука о трансформацији Косовских снага безбедности у
војску донета је у погрешно време. КФОР је спреман да интервенише на Косову ако стабилност буде угрожена.
(Генерал Лоренцо Д’Адарио, нови командант КФОР-а, у
интервјуу за подгоричку „Побједу”, 17. децембар)
***
Ванредни парламентарни избори сада би били лековити за
Србију. Хајде да пустимо све ове шетаче, да пустимо све који говоре да их је све више, па да се пребројимо. Хајде, баш
да се пребројимо. Али једини демократски начин за пребројавање је да изађете на изборе, а не оног секунда кад поменете изборе, ви одмах имате представнике ДОС-а који изађу и
кажу: „Никад избори. Нема тих услова због којих ћемо ми

Састанак већника одржан 18.
децембра садржао је 24 тачке
дневног реда. Наоко гломазан
материјал, али било је ту прилично исправљања техничких
детаља.
Најпре се говорило о изменама и допунама Статута града Панчева.
Табле на македонском
Како су известиоци из градских
секретаријата објаснили, требало је ускладити Статут и друге опште акте у року од девет
месеци са измењеним и допуњеним Законом о локалној самоуправи. Најзначајније новине у Статуту Града су у начину
утврђивања надлежности Града: сада се уместо набрајања
послова Града наводе области.
Ме ња ју се и ин ге рен ци је
Скупштине града; уводе се, на
основу предлога квалификованог броја грађана, обавезне јавне расправе приликом припреме буџета, стварања стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода,
просторних и урбанистичких
планова... Биће другачији и број
радних тела.
Допуњен је и списак надлежности Градског већа: јавна
предузећа чији је оснивач Град
подносиће обавезне тромесечне извештаје о свом раду. Такође, заштитник грађана ће се
убудуће звати локални омбудсман, а биће промена и у вези
с функционисањем месних заједница. У насељеним местима, уколико број становника
одређене националне заједнице прелази 15 процената, табле установа, институција и оне
с називима и именима улица и
самих села добиће, поред српске, и верзију на језику те мањине. Конкретно, у Качареву
ће осванути табле на македонском језику.
Чланица Већа задужена за
рад, запошљавање и социјалну
политику Сузана Јовановић је
поводом допуна Одлуке о финансијској подршци породици
с децом на територији града
рекла да се ради о „малој, али
важној интервенцији у тексту”.

Додала је да је допуном омогућено да и они ученици који би
да користе могућност регресираног превоза од 50 одсто, а
АТП нема линију до њиховог
места становања, сада могу да
путују и другим превозницима. За то ће бити довољно да
се поднесе захтев у Градској
управи. Ово ће се примењивати од 1. фебруара 2019.
Одлука о градским административним таксама биће незнатно промењена, пошто је од
27. новембра до 5. децембра
одржана јавна расправа на ту
тему.
Усвојени предлози са села
Затим је Александар Радуловић,
директор ЈКП-а „Водовод и канализација”, подсетио на то да
је 2006. године Скупштина града усвојила генерални пројекат
о водоснабдевању, а да се то јавно предузеће свих ових година
трудило да на градски водовод
прикључи сва села која су на
територији Панчева. Од 2016.
године на систем су прикључени Долово, Качарево, Јабука и
Глогоњ, па је остало само још
Банатско Ново Село.
За прикључивање тог места
тражена је најекономичнија
могућа траса за цевовод, па је
Грађевински факултет за ове
потребе урадио студију, чији је
смисао био да покаже која је
од четири понуђене варијанте
најбоља. Радуловић је рекао да
ће већ током наредне године
пројекат прикључења Новог Села највероватније бити и реализован. О томе ће морати да
се изјасне и одборници.
Потом, обједињено се расправљало о предлозима одлу-

ка о утврђивању назива улица
и заселака на подручју Панчева, Старчева, Омољице, Банатског Брестовца, Качарева,
Глогоња и Долова. Представио их је Немања Ротар, већник задужен за културу, који
је и председник Комисије за
подизање споменика и одређивање назива улица и тргова. Ротар је нагласио да је с
виших инстанци власти стигао допис који је садржао акт
о неопходности хитног имено ва ња свих не и ме но ва них
улица у граду и у селима.
Комисија је обавестила о томе месне канцеларије и питала их да ли имају предлоге за
конкретне улице. Одговори су
стигли и већина предлога је
прихваћена.
– У граду је то заиста велики
посао: постоји преко шездесет
улица без назива. Пошто је рок
за одлучивање био кратак, направили смо решење тако што
смо све неименоване улице
означили нумерички – улица
1, улица 2... Касније ћемо их
преименовати, сада није могло
другачије због хитности поступка. Када житељи тог дела града предложе комисији неки назив, размотрићемо га. Иначе,
јако је незгодно давати називе
улицама по знаменитим личностима када се оне налазе на
периферији града. Увек постоји дилема да ли тиме деградирате ту особу или не; има оних
који завређују да њихово име
носи неки централни трг – објаснио је већник.
Закључио је и да грађани
обично не знају да промена
назива улице у којој живе не
значи да они морају одмах да

мењају лична документа; то
се ради тек по њиховом истицању.
Продаја парцела
Програм пословања ЈКП-а „Хигијена” доживеће незнатне измене (биће исплаћена солидарна помоћ до краја године), као
и финансијски план Туристичке организације Панчева (буџет је увећан за два милиона
динара).
Надзорни одбор ЈП-а „Урбанизам” донео је одлуку о расподели добити од 23.789.857
динара: покривени су губици
из 2016. године, а 18 милиона
је подељено на два дела, па се
у градску касу слила једна половина, док је друга распоређена планом пословања предузећа. Биће покренут поступак
за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини Града, па је дата сагласност на утврђени текст огласа за јавно надметање, које ће
бити одржано 23. јануара 2019.
Ради се о шест парцела у северној индустријској зони и
једној на Хиподрому, а текст
огласа је изашао у овом броју
„Панчевца”.
Градски већници су били сагласни да се ЈКП „Грејање” кредитно задужи у износу до 150
милиона динара, ради измирења обавеза за испоручени гас
за ову грејну сезону, а то јавно
предузеће ће дуг враћати из
сопствених прихода.
На крају, за градску манифестацију проглашена је „Улица новогодишње чаролије”, која ће се у организацији ТОП-а
одржати од 29. до 31. децембра у Улици Николе Тесле.

ПРИЗНАЊЕ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Панчево пример добре праксе
изаћи на изборе”. Због тога, хајде да прекинемо са овим. У
тренутку када се Србија грчевито бори да опстане на КиМ,
ви имате покушаје сукоба у Београду и нападе у Лучанима.
Хајде да то завршимо на изборима, а не да трошимо народну
енергију.
(Александар Вулин, министар у Влади Србије, у изјави за РТС)

***
Поводом насловне стране „Илустроване политике” желим да
кажем да је та ревија други пут у месец дана прешла границу доброг укуса, јер је ставила неке људе у недоличан и скаредан контекст. Морам да констатујем да наша медијска
сцена све више иде ка томе да се политички, идеолошки и
професионални обрачуни стављају у контексте који превазилазе стандарде.
(Владан Вукосављевић, министар културе у Влади Србије,
у изјави за РТС)
***
Желим да осудим насиље и бахатост коју су показали лидер
Двери Бошко Обрадовић и група људи који су заједно с њим
у недељу, 16. децембра, упали у Полицијску станицу у Лучанима. Они су том приликом поново показали насиље над
женама и новинарима, и први пут над полицајцима, иако су
припадници МУП-а у свему поступали у складу са законом.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, на
конференцији за новинаре, 17. децембар)

Средства се троше
наменски, утврдио
ДРИ
Признање које додељује Државна ревизорска институција
(ДРИ) за постигнуте добре резултате и пример добре праксе
у управљању јавним финансијама уручено је градоначелнику Саши Павлову у Београду
14. децембра, у оквиру предавања „Унапређење управљања
јавним финансијама на локалном нивоу”. Признање је добило десет локалних самоуправа, а према резултатима спроведене анализе, стоји да су по
успешности или висини додељених бодова у врху Смедерево и Панчево, а следе их Пирот, Зрењанин, Горњи Милановац...
Анализом је обухваћено 119
јединица локалне самоуправе,
а детаљно је, од 2014. до 2017,
проучавано седам критеријума, међу којима су степен извр ше ња бу џе та у од но су на
план, обим мера предузетих у

поступку ревизије, потраживања по основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину, степен ефикасности у исправљању грешака (неправилности) након обављене ревизије...
Павлов је захвалио Државној ревизорској институцији,
Швајцарској влади и Програму Уједињених нација за раз-

вој на сарадњи и додељеном
признању, и додао:
– Ови резултати, добијени на
основу извршене екстерне ревизије завршног рачуна буџета
Града Панчева, потврђују нам
да Град у делу финансијских
извештаја настоји да у свом раду примењује законе и дата
овлашћења и да се средства троше наменски за планиране свр-

хе. Резултати ревизије имају
превентивну сврху и на тај начин нам се омогућава да отклонимо уочене неправилности.
Ово признање за Панчево представља потврду озбиљног, савесног, планског и законитог рада, али и још већу обавезу да се
и надаље трансакције, активности и одлуке које се односе на
преузимање обавеза врше у
оквиру додељених апропријација, на основу правног основа
и валидне документације.
Из ра да овог ис тра жи ва ња
омо гу ће на је кроз про је кат
„Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније
управљање јавним финансијама”, који спроводи Програм
Уједињених нација за развој
(УНДП), уз подршку Швајцарске владе.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

У ПАНЧЕВУ УКЛОЊЕН НЕЛЕГАЛНО УСКЛАДИШТЕН ОПАСАН ОТПАД ФИРМЕ „ЕКО 21”

ПОРУКА ЧЕЛНИКА ГРАДА

ГРАЂАНИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ
БАХАТИХ И ЗЛОНАМЕРНИХ

Божићна честитка

Решава се судбина
панчевачког историјског
загађења?!
Отпад није био закопан
у земљу, па није дошло
до контаминације
Прошле недеље је уклоњен и збринут нелегално ускладиштен опасан
отпад пронађен на подручју Панчева, у складу са свим неопходним законским процедурама, а грађане Србије је реализација овог посла коштала 250.000 евра. Тим поводом, у
четвртак, 13. децембра, министар заштите животне средине Горан Триван заједно с представницима надлежних државних органа и медија и
гра до на чел ни ком Пан че ва Са шом
Павловим обишао је локацију у Панчеву, у власништву фирме „Еко 21”,
где је у марту ове године пронађен
опасан отпад.
Према речима министра Тривана, с
простора дуж међународне пруге Београд–Вршац уклоњени су пластични
резервоари и бурад у којима је била
ускладиштена велика количина зауљених материја. Стручни тим је сортирао, узорковао, на прописан начин спаковао, а затим и уклонио око 260 тона
углавном опасног отпада, чиме је успешно завршена заједничка акција Министарства заштите животне средине
и надлежних државних органа.
Јасан став државе
Министар Триван је похвалио јавно
тужилаштво, Безбедносно-информативну агенцију и МУП.

– Без њиховог ангажовања, као и
сарадње с локалном самоуправом, не
могу се решавати оваква питања. У
питању је детаљна и до сада неупражњавана сложена процедура збрињавања знатне количине опасног отпада, која је завршена успешно и у најкраћем могућем року. Акцијом у Панчеву недвосмислено је показано да ће
држава одлучно спречавати злочин
против животне средине и здравља
људи. Није могуће више чинити злочине према животној средини, то је
апсолутно кажњиво. Ми се на овоме
нећемо зауставити. Има још неколико локација у Србији где су процеси у
току. Један од ових процеса који су
започети прошле године је и завршен, и то правоснажном пресудом на
казну затвора од четири и по, једне и

Не ка вам Бо жић до не се
здравље, срећу и свако добро, лично, породично и пословно.
Тигран Киш,
председник
Скупштине града
Саша Павлов,
градоначелник

ТОКОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА

Осми „Новогодишњи базар”

Министар Триван на лицу места
по и једне године затвора. За злочин
према животној средини у овој нашој
дивној Србији се одговара, и то затвором – истакао је Триван и најавио
наставак акције на откривању и збрињавању нелегално одложеног опасног
отпада.
Како је изјавио министар заштите
животне средине, у Србији има још
локација са сакривеним опасним отпадом који може погубно да делује
на животну средину и здравље људи
и позвао је све који се баве управљањем отпадом да поштују законске прописе и понашају се одговорно према
здрављу људи.
Саветник министра др Слободан Тошовић рекао је присутним новинарима да је од 260 тона уклоњеног отпада
90 одсто био опасан отпад, од чега око
10 одсто хемијски отпад који ће бити
извезен из Србије, а остало је органски отпад, углавном отпадна уља. Тошовић је објаснио да отпад није био
закопан у земљу, тако да није дошло
до контаминације земљишта и нема
бојазни за угроженост водотокова.
Подршка хемијском
комплексу
Градоначелник Панчева Саша Павлов
захвалио је надлежним органима за
благовремено поступање поводом извршеног „геноцида над животном средином” и истакао да ће наша локална заједница наставити да улаже напоре у заштиту и унапређење животне средине.
– Данас се налазимо у граду Панчеву, еколошки најсензибилнијој или
једној од еколошки најсензибилнијих локалних средина. На овом месту је извршено конкретно кривично
дело. Срећом, спречен је настанак
већих последица које су у вези са
здрављем људи и заштитом животне
средине, захваљујући пре свега адекватном и благовременом поступању
Владе Републике Србије, надлежног
министарства и свих осталих државних органа и у том контексту сам изузетно захвалан као градоначелник
Панчева. Град Панчево је настојао да
у претходном периоду покаже да се
одговорно понаша. Свакодневно улагање, као што је изградња фекалног
колектора, потамишког колектора,
као што је чишћење дивљих депонија, третман отпада на регионалној депонији, у ствари је борба за здраву и
одрживу животну средину – рекао је
Саша Павлов.
Он је похвалио фабрике у јужној
индустријској зони, које су у последњих неколико година уложиле велики напор и новац да дође до знатног

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стигао новац
за превоз студената
Из Секретаријата за јавне службе и
социјална питања Градске управе стигло је обавештење о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2018.
Студенти који су остварили право
на регресирање превоза за 2018. могу

Же ли мо сре ћан Бо жић
свим грађанкама и грађанима Панчева који славе
овај празник по грегоријанском календару. Проведи те нај ра до сни ји хри шћански празник окружени својим најближима и
најдражима, у миру, слози, љубави и весељу.

од 19. децембра уз личну карту подићи средства за период од јула до децембра ове године на свим шалтерима Банке Поштанска штедионица и у
поштама на територији Републике
Србије.
С. Т.

побољшања стања животне средине у
Панчеву.
Саша Павлов је подсетио јавност и
на проблем историјског загађења:
– Надам се да ће панчевачке фабрике заједно с надлежним министарством и локалном самоуправом решити судбину историјског опасног отпада, како бисмо нашој деци оставили здраву животну средину. Одговорност града Панчева је заиста велика
и ја сам сигуран да ћемо у сарадњи с
надлежним министарством наћи начине, и кадровске и финансијске, и
све оно што нам је потребно, да свако
ко ово питање овако озбиљно схвати,
добије простор, начин и могућност
да га тако и решава.
Министар Триван је с деконтаминираног подручја уз Новосељански
пут упутио јавни позив грађанима да
пријаве локације где постоји сумња
да је нелегално закопан опасан отпад
и да тако помогну Министарству заштите животне средине у борби за
здравију животну средину.
З. Станижан

Град у сарадњи с Туристичком организацијом Панчева у периоду од
21. до 23. децембра, од 11 до 20 сати, на платоу испред Градске управе, приређује осми „Новогодишњи
базар”, традиционалну привредну
манифестацију која у први план ставља локална удружења, установе и
мале предузетнике односно њихове
производе и услуге.
Организатори на овај начин желе
да допринесу стварању празничног
расположења у сусрет дочеку 2019.

године, по узору на сличне манифестације у европским градовима, а шаренило понуде базарских производа
и могућност набавке свега што је потребно за организацију новогодишње
прославе, као и поклона, допуниће
пратећи забавни садржаји за уживање у претпразничном амбијенту.
За све учеснике базара Град је
обезбедио бесплатне штандове, који
ће бити распоређени унутар шатора
с пригодним светлом и грејним телима. Добро дошли!

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ПОСТАВИЛИ НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ?

Празнични дух увелико у домовима

С. МИТИЋ

И. ФИЛИПОВ

Већ почетком новембра у продавницама се могу пронаћи разни декоративни предмети с празничним мотивима. Доскора је била пракса да се
јелка кити уочи католичког Божића,
али се то променило, па сада већ почетком децембра већина домова сија
пуним сјајем.
Питали смо наше суграђане да ли
су они поставили новогодишњу декорацију и како ките своје домове.
СТАНИША МИТИЋ, програмер:
– Нажалост, нисам почео да декоришем кућу, а мислим да ове године
то нећу ни радити. Једноставно немам времена да се тиме бавим.
ИВАНА ФИЛИПОВ, васпитачица:
– Моја породица традиционално
кити јелку 24. децембра, тако да нисмо још увек почели, али с нестрпљењем чекам тај дан. Цела породица учествује, па кићење јелке представља нешто заиста посебно за нас.
Наша јелка не прати трендове украшавања у једној или две боје, већ на
њој има неколико десетина украса
разних боја и облика. Увек се на столу нађе нека прикладна икебана, уз
лампице на прозору.

З. СТЕФАНОВИЋ

Н. ПАВЛОВ

ЗОРАНА СТЕФАНОВИЋ,
продавачица:
– Наравно, прво мој син и ја китимо јелку, па лепимо стикере по прозорима, затим украшавамо гелендер
и стављамо венчић на врата. На прозоре стављамо украсне траке и лампице, а око врата LED црево. Волимо
да све буде шарено и лепо.
НЕВЕНА ПАВЛОВ, студенткиња:
– Јелку и стан украшавамо углавном око 19. децембра или пред сам
дочек нове године. Декорисање стана подразумева постављање лампица
на прозоре, а ту је и нека божићна
икебана на трпезаријском столу. Новогодишња јелка нам је украшена неким старијим украсима који су нам
омиљени и лампицама, а сваке године купимо и понеки нови украс. Украшавање јелке ми причињава посебно
задовољство, зато што ме увек подсети на детињство и враћа лепе успомене. Уживамо у новогодишњој и божићној атмосфери.
МАРТИН МАРЕК, средњошколац:
– Наш Божић је 25. децембра и
стога је новогодишња декорација увелико постављена. Њу чине многоброј-

М. МАРЕК

С. РАДУЛОВИЋ

не трачице на гелендерима, лампице
на прозорима и мноштво малих украса у виду Деда Мраза и његове дружине. Затим, ту је и наша јелка, која
је украшена комбинацијом црвених
и златних украса. Сваки члан породице је дао свој допринос и то је оно
што даје посебан сјај свему томе.
СЛАВИША РАДУЛОВИЋ, виши
спортски тренер рукомета:
– Нисам размишљао о новогодишњој декорацији у овом периоду, иако се празници приближавају. За мене је новогодишње кићење чин који
треба да радите с драгим особама.
Суштина је у времену које проведемо
заједно, јер су заједнички моменти
много сјајнији украс од било које расвете или бомбонице. Чак мислим да
градске улице и тргове треба да украшавају деца, уметници, а не одређене службе. Да закључим, за мене новогодишње кићење треба да одбаци
површно представљање кроз сијање
и светлуцање, а да суштину тражи
кроз заједништво и креативност. Ту
је срећа, у неком од тих украса који
ће ти додати драга особа или ћеш ти
њој пружити.
Анкетирала Мирјана Марић
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ШЕСТА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА

УРУЧЕНА ГОДИШЊА ПРИЗНАЊА
Награђене фирме
из Беле Цркве,
Пландишта, Панчева,
Вршца и Алибунара

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Покретљивост и
приступачност
тешких метала
за биљке
Многи фактори утичу на
„понашање” тешких метала у земљишту, а самим
тим и на њихову покретљивост и приступачност
за биљке. Сви они заједно
или појединачно могу имати пресудан значај за садржај ових метала у земљишту. Фактори који у
највећој мери утичу су пре
свега: реакција земљишта
(pH вредност), садржај органске материје и глине у
земљишту, механички састав, влажност и садржај
калцијум-карбоната и хидратисаних оксида гвожђа
и алуминијума.
Рекција земљишта има
пресудан утицај на динамику свих елемената у земљишту, посебно микроелемената и тешких метала. Погоднији услов за већу концентрацију тешких
метала јесте кисела хемијска реакција земљишта. У
киселој средини повећава

се растворљивост тешких
метала и они прелазе у земљишни раствор, из којег
их биљка усваја. Закисељавање земљишта је природан процес у свим земљиштима, а у пракси је најчешће условљено разноразним активностима човека. Степен закисељавања
зависи од структуре земљишта, од количине и распореда уношења у земљиште
ат мос фер ских за га ђе ња,
минералних ђубрива и осталих агротехничких мера.
Ако је земљиште кисело,
односно није у довољној
количини обезбеђено калцијумовим или магнезијумовим карбонатом или није редовно рађена калцифи ка ци ја (ни је до да ван
креч ра ди по ди за ња pH
вредности преко 6,5), pH
земљишта се смањује. Што
се тиче калцификације, ова
мелиоративна мера се мора обављати обазриво, зато што може изазвати драстичне промене у расположивости хранива, посебно
у садржају фосфора и тешких метала. С тим у вези,

пожељно је поступно утицати на промену pH земљишта, јер промена од врло
киселе до неутралне средине радикално мења услове (биолошко-физичко-хемијска својства земљишта),
што онда захтева мелиоративне дозе минералних ђубрива, првенствено фосфора и микроелемената, те
уношење већих количина
органских ђубрива (хумизација). Калцификација радикално мења биогеност
земљишта па се помера равнотежа стварања и разлагања хумуса у смеру појачане минерализације, а то
води, након почетног пораста ефективне плодности, у исцрпљивање земљишта и пад продуктивности
земљишта. Код киселих земљи шта кал ци фи ка ци ја
знатно смањује растворљивост, а тиме и њихову токсичност за биљке и микроорганизме у земљишту.
Органска материја у земљишту има велики утицај на приступачност тешких ме та ла на биљ ке.
Смањењем садржаја органске материје земљиште постаје подложно компактизацији (стврдњавању), при
чему се губи одговарајућа
структура земљишта. Дешава се „испирање” базних
хранљивих елемената. Они
одлазе у дубље слојеве и
њих као такве биљке не могу користити. Такво земљиште постаје „рањиво” на
падавине (бујично отицање воде) и подложно је ерозији. Присуство органске
материје повећава задржавање мобилних форми ових
елемената у земљишту (адсорпцију). Утврђено је да
органска материја с тешким
металима формира комплексе (тзв. хелати) који
олак ша ва ју усва ја ње те шких метала.
Садржај глине у земљишту такође има велики утицај на покретљивост и приступачност тешких метала. У земљиштима с високим садржајем глине изузетно је задржавање ових
елемената.
У зависности од механичког састава биће више
или мање приступачних тешких метала. Тамо где постоји сумња, потребно је
одредити, тј. анализирати
садржај укупних тешких
метала у земљишту. Акумулација тешких метала у
земљишту слабијег механичког састава с временом
доводи и до повећања могућности њихове транслокације у површинске и подземне воде.

У понедељак, 10. децембра,
одржана је шеста седница Парламента привредника Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа. Седница је одржана по унапред
припремљеном дневном реду,
потом се говорило програму
ра да РПК Ју жно ба нат ског
управног округа за 2019. годину и за крај је остављена дискусија. По завршетку радног
дела уследио је свечани део
седнице, у оквиру којег су уручене годишње награде за најуспешније привреднике и привредна друштва у Јужнобанатском округу.
Сед ни ци је пред се да ва ла
председница Парламента привредника Оливера Беуковић, а
били су присутни и начелница
Јужнобанатског управног округа Данијела Лончар и директор НСЗ – Филијале Панчево
Ђорђе Лукач.
У складу с дневним редом
усвојен је записник с претходне седнице, и то без примедби,
једногласно. Након тога је уследило излагање о покренутим и

реализованим законодавним
иницијативама Привредне коморе Србије, које је припремила стручна служба ПКС-а, а
представила Гордана Тиодоровић, директор Сектора за пружање подршке и заштиту интереса чланова.
Присутнима се обратио Марко Ћулибрк, директор Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа. Он
је говорио о плановима за 2019.
годину по сегментима, повлачећи паралелу с програмима
реализованим у текућој години. Посебан акценат у излагању ставио је на активности, истакавши да су током ове године интензивиране посете привредним субјектима у којима
се отворено разговара о проблемима с којима се привредници сусрећу. За наредну годину се планира продубљење
сарадње с привредницима кроз
посете, али и укључење при-

вредника у што већем броју у
рад органа, тела и комисија у
оквиру коморског система. Истакао је сајамске манифестације, билатералне сусрете и
укључење у организацију значајнијих регионалних манифестација. Доста пројеката је било и у вези с дуалним образовањем, што је наишло на одобравање привреде, а у наредној години очекује се унапређење у овој области. Он је истакао сарадњу с Регионалном
развојном агенцијом, с начелницом Јужнобанатског управног округа, као и с локалним
самоуправама. Програм рада
је усвојен једногласно.
У све ча ном де лу сед ни це
уприличено је уручење годишњих награда Привредне коморе Србије за Јужнобанатски
управни округ. Плакета ПКСа за пословни успех у сектору
по љо при вре де до де ље на је
ПИК-у „Јужни Банат” из Беле
Цр кве. На гра ду је при мио

директор Горан Забркић. Плакета ПКС-а за пословни успех
у сектору индустрије додељена је предузећу „Polimer Commerce” из Пландишта, а награду је примио сувласник Стеван Росић. Плакета ПКС-а за
пословни успех у сектору услуга додељена је ЈКП-у „Грејање” из Панчева, а награду је
примила в. д. директора Зденка Јокић. Поред привредних
друштава, повеље су уручене и
двојици успешних привредника. Награђени су Небојша Перић, директор ЈКП-а „Други
октобар” из Вршца, и Јон Магда, директор фабрике обуће
„Парилаб” д. о. о. у Алибунару.
Признање Привредне коморе Србије добила је и компанија „West Pharmaceutical Services d. o. o.” из Ковина на основу одлуке о додели признања
председника ПКС-а Марка Чадежа и та награда је уручена
на свечаности у Привредној комори Србије 14. децембра.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Бесплатне обуке енергетских менаџера
Привредна комора Србије реализује програм обуке енергетских менаџера, у оквиру пројекта „EUREMnext”, који је наме њен сред њим и ве ли ким
предузећима чија је годишња
по тро шња енер ги је ве ћа од
4.000 МWh. Предузећа чији
представници прођу обуку биће у позицији да на бази анализе тренутног стања енергетског биланса донесу аргументоване одлуке с циљем побољшања енергетске ефикасности
или имплементације обновљивих извора енергије.
Циљ програма је унапређивање знања и вештине запослених, који већ имају искуства у
области енергетике, како би
могли да препознају потенцијале за оптимизацију енергетских процеса у својим компанијама и да поставе конкретне
циљеве, чијом реализацијом ће
остварити смањење трошкова
пословања.
Током предавања полазници ће добити материјале у виду презентација, теоријске припреме, практичних примера у
електронској и штампаној верзији. Сва предавања и материјали су на српском језику. Садржај чини петнаест обавезних
те ма о ко ји ма ће го во ри ти
угледни домаћи предавачи. На
темељу тога полазници израђују, уз менторски надзор, енергетски концепт за своју компанију, који између осталог
представља део завршног испита и услов за стицање међународно признатог цертификата „EUREM European Energy
Manager”.

Пла ни ра но је да тре нинг
„EUREMnext” почне у марту
2019. године. Обука ће бити
спроведена у оквиру петнаест
радних дана, по модулима од
по три дана у низу, у периоду
од четири месеца. Предавања
ће се одржавати у Београду, а
о тачној локацији полазници
ће бити благовремено информисани.
С обзиром на то да је едукациј ски про грам „European
Energy Manager” међународни пројекат, сви полазници
добијају приступ међународној платформи EUREM те могу учествовати на међународним конференцијама у оквиру пројекта EUREM и повези-

вати се са стручњацима из целе мреже.
Број места је ограничен на
дванаест полазника, па је неопходно да се пријаве компанија пошаљу у што краћем року,

а најкасније до 15. јануара.
Пријаве се могу слати и електронским путем.
Одлука о одабраним компанијама биће донета до 31. јануара и објављена на сајту ПКС-а.

ЗА БЕЗБЕДНИЈА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА

Почела примена правилника
Примена Правилника о безбедности дечјих игралишта почела је 23. новембра, три месеца након што је он ступио на
снагу.
Овим документом уводе се
европски стандарди за опрему
која се поставља на дечјим игралиштима, што подразумева захтеве у погледу материјала, пројектовања и израде, чиме се
безбедност деце подиже на виши ниво.
Правилник је дефинисао рок
од три године да се сва игралишта доведу у безбедно стање,
што значи да ће се нова градити у складу са стандардима и
другим захтевима из Правил-

ника, а постојећа ће за те три
године морати да се прилагоде.
Према новом пропису, подлога на игралиштима мораће
да поседује својство ублажавања (амортизације) удара и да
буде од природних материјала, попут песка, траве, шљунка, малча, или од гуме, док
справе могу бити више „креативне” како би се код деце развијала моторика. Подлога мора бити таква да дете приликом пада не доживи озбиљнију повреду, односно да се могућност повреде сведе на минимум. Опрема која није исправна мораће да се уклони
или поправи, а казне за кршење

Правилника прописане су законом. Када дође до оштећења справа и других елемената
у оквиру игралишта, трошкове поправке сносиће власник
односно осигуравајуће куће,
ако власници осигурају игралишта.
Након истека прописаног рока од три године игралишта
која се не буду довела у безбедно стање биће забрањена за
коришћење.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ПОСЛОВАЊЕ И ПЛАНОВИ НИС-а

НАША КУЛТУРА У МОСКВИ

НАЈВЕЋЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ СТИЖУ
У ПАНЧЕВО

Српско-руска бајка

Раст добити отвара
простор за улагање
Друга модернизација
рафинеријског
комплекса
Недавно је НИС објавио резултате пословања за девет месеци у 2018. години, припремљене у складу с међународним
стандардима финансијског извештавања. Руско-српски нафтни гигант је наставио да унапређује финансијске и пословне ре зул та те, а ре а ли за ци ја
стратешких пројеката, која је
у току, омогућиће даљи развој
и модернизацију НИС-а, тврде
стручњаци. Oстварена je нето
добит од 21,7 милијарди динара, што је осам одсто више него пре годину дана. Раст је забележио и показатељ EBITDA
(добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације),
који износи 42 милијарде динара, односно 23 одсто више
него у истом периоду прошле
године. У текућој години НИС
је инвестирао 27,3 милијарде
динара, што је 64 одсто више у
поређењу с девет месеци 2017.
године.
Фокус инвестиција НИС-а
био је на области истраживања
и производње нафте и гаса, као
и на реализацији пројекта „Дубока прерада”, који је кључан
за другу фазу модернизације
панчевачке Рафинерије. Такође, НИС је наставио унапређивање оперативних показатеља

у области прераде нафте и промета нафтних деривата. Обим
прераде нафте и полупроизвода током девет месеци ове године био је 2,7 милиона тона,
што је шест одсто више него у
истом периоду прошле године. Укупан обим промета нафтних деривата износи 2,7 милиона тона, што је 10 одсто бољи резултат у поређењу с 2017.
годином.
Бизнис план
Према резултатима пословања, руско-српски нафтни гигант у 2018. години бележи и
раст извоза нафтних деривата
од чак 20 одсто у поређењу с
претходном пословном годином. По основу пореза и других јавних прихода НИС је
уплатио у буџет Србије 142,3
милијарде динара, што је 16
одсто више него прошле године. У августу је НИС својим ак-

ционарима на име дивиденде
за 2017. годину исплатио 6,95
милијарди динара.
Прошле недеље Одбор директора НИС-а усвојио је бизнис план за 2019. годину, којим je потврђен инвестициони
програм од 40,8 милијарди динара. Највише средстава биће
уложено у област истраживања и производње нафте и гаса,
као и у завршетак пројекта „Дубока прерада” у Рафинерији
нафте Панчево. Током наредне године акценат ће бити и
на повећању безбедности на
раду у свим бизнис сегментима, као и на унапређењу HSE
културе (Health, Safety, Environment) на нивоу целе компаније. У области прераде нафте и полупроизвода приоритет
је завршетак изградње и почетак производње постројења за
одложено коксовање, што је

кључни пројекат друге фазе
мо дер ни за ци је Ра фи не ри је
нафте у Панчеву. У овај пројекат ће укупно бити инвестирано више од 300 милиона евра,
а почетак рада нових постројења планиран је за трећи квартал 2019. године. Поред тога,
у области прераде приоритет
ће бити реализација пројеката
за повећање енергетске ефикасности и управљање оперативном ефикасношћу.
Ветрогенерација
Када је реч о инвестицијама у
промет нафтних деривата, НИС
планира модернизацију малопродајне и складишне мреже у
Србији и региону, као и развој
продаје новог производа – кокса, након пуштања у рад постројења за дубоку прераду с
технологијом одложеног коксовања у Рафинерији нафте Панчево. Бизнис планом НИС-а за
2019. годину у области енергетике планиран је пре свега наставак активности на изградњи термоелектране–топлане
(ТЕ–ТО) Панчево, намењене за
производњу електричне и топлотне енергије из природног
гаса, као и даљи развој пројекта ветрогенерације.
Почетак рада обају пројеката планиран је за 2020. годину. Поред тога, у области енергетике НИС ће инвестирати у
развој и проширење програма
трговине електричном енергијом.
НИС ће и у наредној години
наставити да спроводи програм
мера за повећање ефикасности
пословања.

Промоција књижевности за
децу на српском језику одржана је 8. децембра у Moскви.
На њој су се најмлађи Московљани упознали с бајкама, фолклором, песмама, обичајима и традицијом наше земље. Ова приредба је део пројекта „Откривамо државе”, који реализује Централна дечја
библиотека Русије (РГДБ), у
чијим просторијама је и одржано представљање Србије.
Присутне је поздравио Славенко Терзић, амбасадор Србије у Москви, изражавајући
задовољство што се и кроз
књижевност за децу и кроз
узајамно даривање књига, као
и билингвално издаваштво успостављају неразрушиви мостови између Русије и Србије,
јер је циљ пројекта „Откривамо државе” културолошка едукација деце, што је од непроцењивог значаја. Говорила је
и Олга Монина, саветница директорке РГДБ-а, а деци се
обратио и Дејан Боснић, директор Градске библиотеке
Панчево, који је представио
двојезичну бајку „Јежић у гостима код Трешњица” Јулије
Брикове, списатељице за децу. Превод с руског на српски
језик те бајке недавно је издала установа коју Боснић води.
Библиотеци у Москви поклоњено је стотинак књига за

децу на српском језику, а посебно је представљена „Заистинска српска бајка” Панчевке Гордане Влајић, коју је Руској дечјој библиотеци уручио
Предраг Обрадовић, председник Друштва српско-руског
пријатељства „Доситеј Обрадовић” из нашег града. То друштво је и аутор пројекта „Двојезична бајка”, у оквиру ког ће
„Заистинска српска бајка” бити прва српска дечја књига објављена на српском и руском
језику. Захваљујући том пројекту Руска дечја библиотека
у Москви добила је одељење
српске дечје књижевности, а
Градска библиотека Панчево,
која је такође на поклон добила преко сто књига, отвориће
одељење литературе на руском.
Мале руске читаоце и њихове родитеље обрадовали су
интерактивна презентација о
култури и обичајима у Србији и креативне радионице. Тамара Обрадовић, идејни творац пројекта, истакла је да ће
Друштво „Доситеј Обрадовић”
наставити објављивање савремених бајки српских и руских аутора на оба језика, како би најмлађи љубитељи књиге одрастали уз приче које ће
им открити блискост руског
и српског језика, културе и
традиционалних вредности.
С. Т.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕРАДЕ НАФТЕ У НАШЕМ ГРАДУ

Много знања, напоран рад и жеђ за технолошким развојем
Ове године у децембру навршено је педесет година од почетка производње у Рафинерији нафте Панчево. Овај вредан
јубилеј Рафинерија дочекује
као једно од најмодернијих прерађивачких постројења у нашем региону. Пола века рафинеријске прераде у Србији повод је за разговор с Владимиром Гагићем, директором Блока Прерада НИС-а.
ПАНЧЕВАЦ: Како видите првих педесет година Рафинерије и који су били изазови у
њеном досадашњем развоју?
В. ГАГИЋ: Пре свега желим
да истакнем да је ово заиста
значајан јубилеј, како за сам
НИС и грађане Панчева, тако
и за цео нафтни сектор Србије,
па и региона. Наша рафинерија је данас једна од најмодернијих у овом делу Европе и на
то свакако можемо бити поносни. Ових педесет година, међутим, протекло је уз бројне
изазове и било је потребно много знања, напорног рада и визије да бисмо стигли на позицију на којој смо данас, а то је
да је НИС лидер на регионалном тржишту нафтних деривата. Историју развоја наше рафинерије можемо поделити на
пет периода. Оно што је заједничко за све, јесте стална жеља за технолошким развојем,
жеља да нафтни сектор Србије
буде међу најразвијенијима на
тржишту и да се допринесе економском напретку и енергетској стабилности наше земље.
Рафинерија је основана 1959.
године, да бисмо девет година

Страну припремиo
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касније, 14. децембра 1968, започели производњу. У прва два
периода у Рафинерији су изграђена примарна и секундарна постројења за прераду нафте. У трећем периоду, осамдесетих година, настојали смо да
валоризујемо све добро што је
урађено у претходним деценијама и да наше капацитете учинимо најбољим у региону. Потом је дошао период којег се
нерадо сећамо и у ком је чак
био доведен у питање опстанак Рафинерије, јер смо били
изложени санкцијама Савета
безбедности УН и НАТО бомбардовању. Срећом, уследила
је ефикасна обнова, па смо се
свега неколико година после
бомбардовања вратили на обим
прераде који смо имали пре
1999. године. И на крају, уследила је етапа убрзане модер-

низације Рафинерије, која је
почела 2009. године, након што
је „Гаспром њефт” преузео већински пакет акција НИС-а.
Та фаза нам је омогућила производњу горива европског квалитета и извоз у земље региона. Морам да нагласим да за
нас овај последњи период није
завршен и да је стална модернизација начин на који ћемо
настојати да задржимо своју
позицију на тржишту и да изађемо у сусрет све комплекснијим захтевима потрошача.
• Који бисте од наведених
периода оценили као најтежи за рафинерце?
– То је свакако период међународних санкција и НАТО
бомбардовања. Тада смо изгубили тројицу колега, који су
страдали на радном месту, а у
бомбардовању су повређена

још четворица наших запослених. Материјална штета учињена Рафинерији процењена
је на стотине милиона долара.
Али ни тада нисмо одустали
од наших визија развоја. Уследила је ефикасна обнова рафинеријских капацитета, чиме су постављени темељи за
даљи развој.
• За наш град, али и целу
Србију, од велике је важности даљи развој Рафинерије. Какви су планови НИС-а
у том погледу?
– Већ сам рекао да је за нас
непрестана модернизација Рафинерије једини могући сценарио. Томе сведочимо и данас, јер је у Рафинерији тренутно једно од најкомплекснијих градилишта у Србији. Сада
градимо постројењe за дубоку
прераду нафте, што је нова тех-

нологија у нашој земљи, која
ће нам омогућити да задржимо позицију регионалног лидера. Убрзана модернизација
Рафинерије траје од 2009. године и прву фазу смо окончали 2012, када је изградњом
комплекса MHC/DHT омогућена домаћа производња горива европског квалитета. Само
у тој фази инвестирано је више од 500 милиона евра. Сада
идемо даље, у другу фазу модернизације, и ту је реч о технолошком искораку који је важан за нафтни сектор Србије,
али и целог региона. Након ове
етапе наша рафинерија биће
међу најмодернијима у источној Европи.
• Често се поставља питање какав је квалитет нафтних деривата који се производе у Панчеву.
– Да не бисмо оставили простора за овакве дилеме, ми смо
у лабораторијским условима
урадили испитивање у ком смо
поредили наше гориво с горивом које има конкуренција. Резултати су показали да је наше
гориво у рангу или чак и нешто бољег квалитета од горива
конкурентских рафинерија. Ми
ћемо наставити у том правцу
и тржишту ћемо и даље нудити најквалитетнија горива.
• Грађанима Панчева је поред модернизације важан и
еколошки аспект развоја Рафинерије. Који су пројекти
реализовани у тој области?
– За НИС је заштита животне средине једнако важна као
и бизнис ефекти које остварујемо. О томе сведочи и чињеница да смо у последњих девет година уложили више од
70 милиона евра у пројекте заштите животне средине. Посебно смо поносни што је наша рафинерија прво енергетско постројење у Србији које је

од надлежних државних органа добило IPPC дозволу, што
значи да су сви процеси у Рафинерији у складу с највишим
домаћим и европским стандардима заштите животне средине. Ова дозвола је уједно и обавеза да с таквим унапређењима наставимо и даље. Ми ћемо то, наравно, и чинити и уверен сам да и грађани Панчева
препознају значај онога што
смо реализовали на пољу заштите животне средине.
• Поменули сте пројекат
„Дубока прерада” као будућност Рафинерије. Шта НИС
добија реализацијом овог
пројекта, а шта грађани?
– Овај пројекат је вредан више од 300 милиона евра. За
грађане почетак рада нових постројења, планиран за трећи
квартал 2019. године, пре свега значи веће количине најквалитетнијих горива. Такође, биће додатно унапређена заштита животне средине, јер се стичу услови за престанак производње мазута с високим садржајем сумпора. Када је реч о
НИС-у, овај пројекат доноси
веће количине високовредних
производа – дизела, бензина и
течног нафтног гаса, пре свега
дизела. Такође, започећемо
производњу кокса, који се сада увози у Србију, а планирани капацитет од 140.000 до
160.000 тона годишње покриће потребе српског тржишта и
имаћемо одређене количине за
извоз. Веома је важно што модернизација Рафинерије значи и отварање нових радних
места за домаће младе стручњаке, а већ је запослено њих
шездесет. У сваком случају, наставићемо унапређење квалитета наших производних процеса и производа, што ће бити
наш допринос не само економији Панчева већ целе Србије.

8

ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Како санирати
повреде костију

Пише:
др Мирослав Тепшић
Глобално отопљавање је највероватније криво за чињеницу да нас снег све више
изненађује усред децембра.
Изненађења је, међутим, све
мање када говоримо о ортопедским траумама у периоду када су улице и окућнице
оковане ледом. Изгледа да
смо заказали у првој превентивној мери која се зове „очисти снег пред својим вратима”, што ће свакако посведочити и наше бројне интервенције на јавном месту.
У ишчекивању неких бољих времена, када ће бити
много јасније зашто је превенција јефтинија од лечења,
потрошених дана боловања,
инвалидитета и смртног исхода трауме, искористићемо
ове ре до ве да под се ти мо
суграђане на мере прве помоћи у случају повреде зглобо ва и ко сти ју. По вре ђен
зглоб може бити нагњечен,
уганут, ишчашен или поломљен. На врсту и обим повреде указују нам знаци као

што су бол, оток, крвни подлив, смањење или губитак
функције зглоба, а код ишчашења и прелома видљиви
деформитет. Четири основне мере прве помоћи код повређеног зглоба су: мировање, хладан облог, фиксациони завој и подигнут повређени екстремитет. Зглоб не смемо намештати јер то може
узроковати још веће оштећење ткива и крварење. Напрснуће и прелом су последице повреде кости, а преломи
могу бити прости и сложени
с више фрагмената. Када је у
питању оштећење коже, преломи се деле на затворене и
отворене, а код отворених
пре ло ма пр во мо ра мо да
збринемо крварење и рану.
Имобилизацијом ограничавамо покрете повређеног
дела тела и тако осигуравамо стабилан положај оштећеног зглоба или кости. Средства за имоболизацију могу
бити стандардна, а најчешће
су на месту повређивања она
импровизована. Основно правило је да се имобилизацијом
два суседна зглоба учине непокретним. Имобилизацију
раде најмање две особе, а када се сумња на повреду кичме, неопходно је присуство
најмање четири особе које
обезбеђују истовремено померање главе и трупа. Као и
код сваког другог указивања
прве помоћи, најважније је
да на шим по ступ ци ма не
проузрокујемо погоршање повреде или стања пацијента.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Плазма-пен уместо
операције

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Плазма-пен се већ неколико
година користи у козметици
и успешно замењује многе
естетске операције. Најбоља
је алтернатива хируршком
подизању капака, као и уклањању подочњака, бора на челу, око усана и око очију и
назолабијалних бора. Најбољи резултати се постижу на
оним местима где је кожа изгубила на еластичности (капци, подочњаци, вертикалне
боре код уха). На тим регијама третман плазма-пеном даје много боље резултате од
до сад по зна тих естет ских
третмана (мезотерапија, мезонити и др.).
Плазма-пен је револуционарна технологија у затезању (лифтингу) лица која у
свом раду користи плазма
технологију. Електростатичко пражњење се ствара на самом врху игле апарата и, иако не додирује кожу, формира микротачку. У том тренутку колагена влакна у кожи
се скупљају и на тај начин
долазимо до резултата затезања коже. Потребно је урадити много густо распоређе-

них тачкица плазма-пеном
како би резултати били дуготрајни.
На кон пре гле да ко же
третман започиње детаљним
чишћењем коже и наношењем анестетика у креми на
место које ће бити третирано. Третман је безболан или
с благим осећајем пецкања.
Након пола сата деловања
анестетик се скида и кожа
се дез ин фи ку је. За тим се
почиње рад плазма-пеном,
тачки ца по тачки ца, ка ко
би се кожа подигла и затегла. Након третмана кожа
се намаже специјалном кремом. Ту се третман завршава у салону, али се наставља нега код куће, кремом
„пантенол” или „хлорамфениколом”, који се наносе на
предео капака и подочњака. Након седам дана крастице отпадну и још неко

време остану црвене тачкице, а после месец дана кожа је опорављена и виде се
прави резултати. Два дана
након третмана може се користити пудер како би се
прикриле тачкице и да би
се нормално обављале дневне и радне активности. Потребно је користити УВ заштиту наредна два месеца.

Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СЕ БОРИМО ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

ЗНАЊЕ КАО ЛЕК НА ПОРТАЛУ
„ТИ ОДЛУЧИ”
Стручњаци говоре о
наркоманији,
алкохолизму,
пушењу, коцки и
патолошкој употреби
интернета
Поражавајући подаци показују
да све више младих људи у Србији већ у пубертетском узрасту експериментише са алкохолом и психоактивним супстанцама, отварајући тако пут
ка болестима зависности. Поред алкохола и дроге, једнако
велику опасност за све категорије становништва представљају и дуван и коцка, а у новије
време, с развојем савремених
технологија, све се чешће говори о зависности од интернета.
Један од покушаја да се младима помогне да не упадну у
неку од ових замки, из којих
се не излази нимало лако, јесте и пројекат „Ти одлучи”, који се однедавно реализује уз
финансијску подршку и стручну помоћ Републике Србије,
Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинске владе и Покра јин ског се кре та ри ја та за
здравство.
И спречити и лечити
Пројекат заправо подразумева
покретање истоименог сајта на
адреси www.tiodluci.rs, на коме
стручњаци у оквиру занимљивих видео-клипова говоре не само младима већ и свима којих
се ова тематика тиче о томе како да превенирају проблеме које болести зависности носе или
да се ухвате укоштац с њима.
– Зависност је с временом
мењала своје рухо: најпре смо
имали алкохолизам, па је деведесетих на сцену ступио проблем зависности од дроге, а сада упознајемо потпуно нову категорију зависности, а то су такозване бихевиоралне или хемијске зависности. Њих карак-

терише то што не постоји супстанца – немамо ни алкохол
ни дрогу – већ се јавља проблематично, ризично понашање које човека отуђује од самог
себе и од своје породице. Ту се
посебно издваја патолошко коцкање, а сада се већ говори и о
зависности од интернета, шопинга, па чак и од брачног партнера. Та дијагностичка категорија још је недовољно испитана,
али о тим стварима стручна
јавност данас највише размишља, јер такви обрасци понашања штете и појединцу и његовом непосредном окружењу
– истиче у једном од видеоклипова проф. др Александра
Дицков, психијатар на Клиници за психијатрију Клиничког
центра Војводине.
Како детектовати дрогу
С обзиром на то да се млади
људи свакодневно сусрећу с
различитим изазовима, родитељство се данас можда чини
тежим него икада пре. Један
од највећих страхова сваког родитеља данас је да му дете не
проба дрогу. Ако сте забринути за свог тинејџера, на сајту
„Ти одлучи” пронаћи ћете информације о томе који симптоми оправдавају ваше сумње,
како проверити да ли је особа
узимала наркотике и шта чинити ако се испостави да јесте.
Управо о томе у једном од видео-снимака говори Сања Дрча, виша медицинска сестра.
– Уз помоћ тестова за детекцију психоактивних супстанци
у урину, које можете употребити у кућним условима, за само тридесет секунди до једног
минута можете сазнати да ли
ваше дете има проблем. Тестови откривају супстанце које су
тренутно у оптицају на улици:
амфетамини, екстази, марихуана, хероин и кокаин. Цена појединачног теста у апотеци је
око 400 динара, док је цена

У ПОНЕДЕЉАК У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Изложба новогодишњег
накита

Изложбу радова насталих на
радионици за израду новогодишњег накита „У сусрет новој
години”, коју је Дом омладине
реализовао у сарадњи са удружењем „На пола пута” и Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним особама
(МНРО), заинтересовани ће моћи да погледају у понедељак,
24. децембра, од 18 сати, у галерији Дома омладине.
Поменута радионица одвијала се током последњих месец и по дана, а чланови удружења су се за то време састајали у просторијама Дома омладине, како би осмислили и уз
помоћ координатора својеручно израдили украсе за јелке и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

осталу новогодишњу декорацију. Украси су направљени углавном од природних материјала,
попут шишарки, лишћа, гранчица и других елемената који
се могу пронаћи у природи.
Поред изложбе новогодишњег
накита, у галерији Дома омладине биће постављена и изложба фотографија насталих током трајања радионице.
Према речима организатора, поред украшавања просторија Дома омладине, циљ радионице је и да се лица са сметњама у развоју укључе у рад те
установе и добију прилику да
искажу своју креативност и да
своје таленте представе широј
јавности, те да тако и сама буду део новогодишње чаролије.
Како је најављено, отварање
изложбе улепшаће и ученици
Балетске школе „Димитрије
Парлић”, као и хор дома „Срце” из Јабуке.

панел-теста, који „хвата” пет
супстанци и који родитељи најчешће купују, до хиљаду динара – објашњава Сања Дрча.
Само без панике
Ако приметимо проблематично понашање код адолесцента: бежање са часова, замену
дана за ноћ и попуштање у
школи, то је сигнал да треба
најпре обавити разговор. Ако
он не уроди плодом, прибегавамо тестирању.
– Битно је нагласити да морамо бити присутни док тинејџер даје узорак на тестирање
да га он не би заменио за туђи
или покварио додавањем воде
или течног сапуна. Морају проћи најмање три сата од момента конзумирања супстанце да
бисмо могли да је пронађемо у
урину, а колико ће се она задржати у мокраћи, зависи од врсте супстанце, количине и од
учесталости конзумирања. Правило је да брзе дроге брже и излазе из организма, па тако екстази, кокаин и амфетамини
остају три до пет дана у урину,
хероин од седам до десет дана,
а марихуана од десет до четрнаест дана – истиче Сања Дрча.

У случају позитивног теста,
каже се даље у видеу, не треба
дизати панику, већ треба обавити разговор са својим дететом и задржати оптимистичан
став: ако је проблем детектован на време, веће су шансе за
успех у његовом лечењу.
Сајт „Ти одлучи” подељен је
на секције: болести зависности, алкохолизам, наркотици,
никотинска зависност, коцкање и зависност од интернета.
У кратким, петоминутним видео-клиповима, који су данас
младима најпријемчивији вид
размене информација, стручњаци су дали јасне и свеобухватне одговоре на велики број
питања из ових области. Тако
се, између осталог, на порталу
може сазнати какве су последице мешања алкохола и лекова, да ли је коцкање забава
или зависност, како оставити
цигарете, које су последице коришћења хероина и шта подразумева патолошка употреба
интернета. На сајту постоји и
контакт-форма, па заинтересовани могу ауторима послати
сугестије и поставити и додатна питања.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Подварак
Сви волимо кисели купус, у сармицама или као салату, а подварак је прави краљ зимске трпезе. Још ако се ту нађе мало сувог
меса, нека буткица или коленица, можда и мало сланинице –
ето праве гозбе.
Састојци: једна већа главица
киселог купуса, један већи црни
лук, месо по избору (сува ребра,
буткица, сланина, батачићи, крменадле), две кашичице млевене паприке, кашичица кима, со,
бибер, кафена шољица пиринча и лист ловора.
Припрема: Суво месо претходно скувајте у сланој води (прву воду, чим проври, проспите и сипајте другу). Ставите неколико зрна
бибера и лист ловора, па све кувајте док месо фино не омекша. Кад
се прохлади, одвојте месо од костију, а воду у којој се кувало сачувајте.
Кисели купус пре припреме мало исперите под водом ако је сувише слан. Исеците прво на четвртине, а затим на осмине и све
ситно исецкајте (можете користити и рендани купус). На уљу пропржите ситно исецкан црни лук. Кад постане стакласт, додајте један
део купуса, а за то време можете исецкати преостали купус. Пропржите заједно с луком да мало омекша. Постепено додајте и преостали купус док све не утрошите. Динстајте на средњој температури
петнаестак минута.
Додајте кашичицу кима и млевену зачинску паприку, неколико
зрна бибера и лист ловора. Пиринач оперите и такође ставите у купус. Сипајте течност у коме се кувало месо да све фино прекрије,
смањите температуру и кувајте око петнаест минута док пиринач не
буде скоро куван.
После тога можете додати скувано месо. Лепо га ушушкајте између купуса. Ако користите свеже месо, само га распоредите одгоре, зачините по укусу и прелијте с мало уља. Додајте још течности
ако је све упило и ставите у загрејану рерну да се пече још наредних 30–40 минута. Подварак је готов када скоро сва течности испари, а купус и месо добију фину румену корицу. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШНИ ПРОГРАМИ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ”

ВЕЛИКИ ГЕНЕРАЦИЈСКИ КОНЦЕРТ
Учествовало петсто
педесет чланова
Друштва
Чланови КУД-а „Станко Пауновић” НИС – Рафинерије нафте Панчево достојно су обележили велики јубилеј – седамдесет година постојања и успешног рада.
Цела 2018. година била је
испуњена садржајима, који су
представили рад Друштва у
најбољем светлу. Током прошле недеље одржана су три
централна, уједно и завршна
програма: изложба поводом седам де сет го ди на по сто ја ња
Друштва и свечана академија
11. децембра у Свечаној сали
Народног музеја и велики завршни генерацијски концерт
16. децембра у Хали спортова
Панчево.
На концерту су учествовале
све секције Друштва, петсто
педесет чланова, а присуствовало је преко хиљаду гледалаца на трибинама.
На почетку програма наступио је дечји ансамбл нижих
разреда солунским песмама
„Креће се лађа француска” и
„Тамо далеко”. У наставку су
се представили први извођачки ансамбл и народни оркестар, програмом који су извели на педесет петом Фестивалу музичких друштава Војводине у Руми, за који су награђени златном плакетом и правом да представљају Војводину на Републичком фестивалу
фолклорних ансамбала Србије у Чачку, у марту наредне године. Изведене су песма „Девојка се сунцу противила”, српске игре из Хомоља, народна
мелодија „Поломка” из севе-

роисточне Србије, песма „Чије
је оно девојче” и игре из села
Кобишница код Неготина.
Најмлађи учесници у програму, предшколског узраста,
представили су дечје игре „Данас јесте субота” и „Еј боже,
секо”.
Полазници школе тамбуре
и дечји тамбурашки оркестар
извели су народне мелодије:
„Краљево коло” и „Сарајка”.
Игре из Доње Јасенице представио је дечји ансамбл виших разреда, који је ове године награђен златном плакетом и специјалном наградом
за најбољи играчки ансамбл
на педесет седмом Музичком
фестивалу деце Војводине у
Бачкој Тополи и златном плакетом на тринаестој Смотри
дечјих фолклорних ансамбала Србије у Ваљеву.
Игра чи шко ле фол кло ра
пред ста ви ли су се ко ла жем
дечјих игара: „Пошла ми Милка за воде”, „У Милице дуге
трепавице” и „Моравац”. Чланови овог ансамбла су ученици основних школа „Мирослав Антић” и „Свети Сава”, у
којима постоје издвојена одељења, и играчи школе фолклора нижих разреда овог друштва, чије се активности одвијају у згради Дома омладине Панчево.
У свом другом представљању дечји ансамбл нижих разреда извео је сплет српских
игара из Баната „Като ми, Като”, „Логовац” и „Мало банатско коло”, у пратњи тамбурашког ор ке стра. Ови мла ди
играчи, после наступа на градској и ре ги о нал ној смо три,
успе шно су пред ста вља ли
Панчево и учествовали у септембру ове године на десетом

„Крај самоће”
Бенедикта Велса
„Крај самоће” је ремек-дело
једног од најважнијих младих писаца савремене немачке књижевности. Дирљив роман о суочавању с губитком
и самоћом и питањем шта је
у човеку трајно и непроменљиво. Али, пре свега, то је
велика љубавна прича.
Жил и његови брат и сестра потпуно су различити.
Њихово детињство протиче
безбрижно, али кад им родитељи погину у саобраћајној
несрећи, овај ударац судбине
оставља дубок траг у њиховим животима. Иако је све
троје завршило у истом интернату, свако од њих наставља својим путем. Они желе
да поново стекну поверење у

живот и љубав према другим
људима. Пословни успех даје им спољашњу сигурност и
самопоуздање, али да ли ће
успети да се заиста опораве?
Бенедикт Велс је за роман
„Крај самоће” добио Књижевну награду Европске уније.

Два читаоца који до среде, 26. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте се осетили веома усамљено?”, наградићемо по једним примерком књиге „Крај самоће” Бенедикта Велса. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ
Фе сти ва лу деч јег из вор ног
ства ра ла штва Вој во ди не у
Врбасу.
Дечја изворна група и припремне групе нижих и виших
разреда, у пратњи тамбурашког оркестра, представиле су
се играма из Баната: „Паланачким колом”, „Ситним банатским колом” и „Банатским
заплетом”.
Играчи средњошколског узраста, омладински ансамбл,
извели су градске игре из Баната и игре из околине Ле-

сковца. Тај ансамбл је током
ове године учествовао у снимању неколико телевизијских
емисија „Шареница” и „Тамо
далеко”.
До краја програма представили су се полазници школе
фруле, дечјег народног оркестра, свирач на кавалу, дечја
изворна група, тамбурашки оркестар, ансамбл ветерана и први извођачки ансамбл српским
играма из Призрена и „Врањанском свитом”.
М. Марић

ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

Спектакл на месту где игра почиње
Током обе вечери свечане академије Културно-уметничког
друштва „Абрашевић”, одржане у суботу и недељу, 15. и 16.
децембра, дворана Културног
центра била је испуњена до последњег места.
Упркос лошим временским
условима публика није желела
да пропусти наступе свих узрасних група овог друштва, нити гостовање сјајног ансамбла
„Вила” из Новог Сада. И одлазак на концерт заиста се исплатио, јер је програм који је
приказан на сцени Културног
центра био једном речју – врхунски.
Спој традиције и уметности
Прве вечери публика је током
двочасовног концерта имала
прилику да види шта су ове
године научиле и усавршиле
све групе овог великог друштва: од преслатких малишана, преко тинејџера, до искусних чланова првог ансамбла
и рекреативаца.
Свака тачка водила је публику кроз различите крајеве
Србије и региона и причала
причу о нашој традицији и култури. Једнако емотивно било
је и друге вечери, посвећене
уметности игре, када су се, уз
бурне аплаузе и овације публике, на сцени надигравали
најбољи: први ансамбл „Абрашевића” и вишеструко награђивани ансамбл „Вила” из војвођанске престонице.
– „Абрашевић” је најстарија
уметничка кућа у нашем граду
са завидним реномеом, па је
самим тим наша обавеза, али
и изазов да угостимо велике и
успешне ансамбле. На овај начин желимо да покажемо да
стојимо раме уз раме са значајним именима у фолклорном стваралаштву. Две пуне сале показују да наша публика

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Девојка која је ћутала”
М. Јорта и Х. Росенфелта
Колеге га мрзе, криминалци
га се плаше, читаоци обожавају – он је један једини, неодољиви Себастијан Бергман.
Идилична, предивна бела
кућа у Шведској. Унутра, читава породица брутално убијена. Себастијан Бергман позван је да реши злочин, али
и овај неприкосновени стручњак нашао се у ћорсокаку јер
нема осумњичених. Све док
не открије да ипак постоји
један сведок: девојчица Никол је видела шта се догодило, али је побегла, страхујући за сопствени живот.
Никол нема већ три дана,
а трагови воде у велику шуму
иза куће. Сви су свесни да је
морају пронаћи пре него што

буде прекасно и зато траже
помоћ јавности. Али то је мач
са две оштрице – тако ће и
убици ставити до знања да
сведок постоји. Трка с временом је почела: да ли ће Себастијан пронаћи убицу пре
него што заврши започето?

Два читаоца који до среде, 26. децембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте се нашли у некој ситуацији да сте морали нешто да
прећутите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојка која је ћутала” Микаела Јорта и Ханса Росенфелта.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Угљеник за љубав

верно прати и поштује наш
рад и није фраза када кажем
да је за нас то убедљиво највећа сатисфакција да убудуће
будемо још бољи – истакла је
Ле ла Стој нов, пред сед ни ца
„Абрашевића”.
Велики планови
На кон успе шних кон це ра та
чланови друштва могу накратко да предахну и саберу овогодишње утиске, којих је заиста
много.
– Иза нас је једна лепа, успешна, али и врло радна година.
Већ на самом њеном почетку
су велики хуманитарни концерт и сјајна турнеја на Сицилији указивали да ће нам читавих 365 дана бити динамично. И то се и обистинило. Преостало је да испоштујемо још
два гостовања, па да и ова 2018.
постане само делић богате исто-

рије „Абрашевића” – резимирала је Лела Стојнов.
Она је открила да чланови
Друштва већ увелико кују планове за наредну годину, па ће у
њу ући радно и с много елана.
– У плану су нам нове турнеје, кроз које ћемо промовисати нашу културу ван граница наше државе. У марту нас
чека Аустрија, а у припреми
су још неки фестивали у иностранству. Наравно, годину ћемо за по че ти ху ма ни тар ним
концертом, као и протекле две,
али о томе ћемо тек причати.
Што се тиче рада у сали, наш
уметнички директор Горан Митровић припрема четири нове
кореографије, које треба да се
поставе у току следеће године.
Волели бисмо да нас неко обрадује куповином наше светиње – народне ношње, која нам

недостаје, и ево уједно и позива, апела људима добре воље
да на тај начин помогну наш
рад. То је прилика да на делу
неко покаже свој патриотизам,
своју љубав према земљи, традицији, идентитету, у који се
сви кунемо, али га слабо негујемо. Ми у културно-уметничким друштвима то радимо свакодневно, а резултат је могао
да види свако ко је био с нама
не само овог викенда већ током целе године – апеловала
је прва дама „Абрашевића”.
Уколико желите да имате
значајног удела у очувању своје културе и традиције, ето начина и прилике јер, подсећа
Лела Стојнов, народ без традиције је народ без идентитета, а народ без идентитета нема места у својој будућности.
Д. Кожан

У прошлом броју нашег листа питали смо вас када вам
је цвеће рекло више од речи.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Кафић на крају
света” Џона Стрелецког за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Кад ме је она букетом цвећа које сам јој купио истрескала по глави. Није ми, дакле, упалио покушај да се искупим због заборављања на
нашу годишњицу.” 064/2804...
„Поновили сте исто питање двапут заредом, па је ово
ваше цвеће дефинитивно рекло дупло више од очекиваног броја речи.” 064/5430...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на пита-

ње шта их највише интригира код хемијских елемената. Они ће освојити по један
примерак књиге „Кашика која нестаје” Сема Кина.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Па код хемијских елемената највише ме интригира
то којих све има и у којим
количинама у нашем ваздуху и како то да још увек не
светлимо у мраку због њих.”
063/8785...
„Као и сваку жену, највише ме интригирају одређени
облици угљеника – они светлуцави којима се најлепше
изражава љубав.” 063/3161...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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У ПОНЕДЕЉАК РАНО УЈУТРУ

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА НАС ЗАДЕСИО ПРВИ ХЛАДНИ ТАЛАС

Горели аутомобили
у Панчеву и Београду

ВИШЕ СНЕГА НЕГО НА КОПАОНИКУ

У раним јутарњим сатима
(око 4 сата) 17. децембра у
Београду и Панчеву су избили пожари на четири паркирана аутомобила. У главном граду су горели „фолксваген” и „фијат стило” на
Канаревом брду, а сат и по

касније у Панчеву су изгорели „опел вектра” и „пежо
306”. У овим пожарима није било повређених, а причињена је прилична материјална штета.
Ову информацију објавила је телевизија „Пинк”, чији новинар који прати црну
хронику, Младен Мијатовић,
важи за једног од најобавештенијих. „Панчевац” је покушао да дође до још неког
детаља о пожару на аутомобилима у нашем граду, па
смо се, како то процедура
налаже, обратили Бироу за
информисање МУП-а Срби-

је са захтевом да нам дозволе да од команданта панчевачке ватрогасно-спасилачке екипе добијемо још неке
податке.
Када је реч о пожару у Београду, полиција је била речитија. Телевизија „Пинк” је

захваљујући томе објавила
да је постојала опасност да
се ватра прошири и да захвати и друге аутомобиле који су били на паркингу. Да
би се то спречило, полицајци који су били с ватрогасцима на лицу места реаговали су присебно, па су почели да буде људе у околним зградама како би померили аутомобиле. Захваљујући томе, причињена је знатно мања материјална штета.
Засад је познато и то да пожари у Београду нису подметнути, већ је дошло до самозапаљења возила.

ПОСЛЕ АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Откривене пушка
са снајпером и дрога
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву су по налогу надлежног
тужилаштва поднели кривичну пријаву у редовном
поступку против четрдесетдеветогодишњег мушкарца

довања наркотика. Полицајци су ухап си ли је да на ест
особa осумњичених да су извршиле кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, а две особе су лишене

(Наставак с 1. стране)
Његов колега који је такође
био у свом возилу у суботу и
недељу изјавио је да је запањујуће да је посао зимског одржавања путева добила фирма
која је обезбедила само неколико камиона за то.
– Оволико велику територију, цело Панчево, путеве за околна села и за Београд, они чисте од снега и леда с неколико
камиона? Да је срећа да је градска власт издвојила за то више
камиона, или ангажовала за
уклањање снега неку нормалну фирму, са знатно већим бројем возила – рекао је он.
У жељи да чујемо и другу
страну, позвали смо телефоном и фирму „Декоформ”. Младић који се представио као Владимир, из дежурни зимске службе, рекао нам је да та фирма
сматра да није било никаквих
проблема и да су град и путеви
били добро очишћени.
– Чистили смо улице првог
и другог приоритета по граду
и општинске путеве. Данас, у
уторак, 18. децембра, ситуација је добра и задовољавајућа.
Остало нам је да очистимо са-

мо још неколико мањих улица
које су трећег приоритета. Генерално, улице првог и другог
приоритета биле су добро очишћене и без поледице. У потпуности смо спремни уколико
снег буде поново падао и ако
се све понови – рекао је он.
У речено нису могли да се
увере наши суграђани. Посебно

трагична ситуација била је на
државним путевима на територији града Панчева, на правцима ка Ковину, Вршцу и Ковачици, које „дужи” „Штрабаг”.
За разлику од путара, запосле ни у ЈКП-у „Зе ле ни ло”
заслужују све похвале. „Летели”
су на све стране! Крошње дрвећа на многим местима под
тежином снега пуцале су и падале на тло. На многим местима падала су читава стабла. У
Народној башти је постојала
опасност да неко веће дрво пад-

не на неког пролазника, па је
директор „Зеленила” Данило
Бјелица скренуо пажњу на то
преко локалних медија.
„Крошње дрвећа по Панчеву
нису могле да издрже тежину
влажног снега па су падале. Прве гране почеле су да пуцају у
петак, а до понедељка наше екипе су имале више од 40 интер-

венција. Апелујем на наше суграђане да пријављују све такве
догађаје ’Зеленилу’ преко телефона, наше интернет странице
или на ’Фејсбуку’. Екипе ’Зеленила’ реагују по приоритетима,
па негде интервенишу за пар
десетина минута, а негде за пар
сати. Оне раде и по позиву Електродистрибуције ако снег на дрвећу угрожава нормално електроснабдевање”, објавио је Бјелица на „Фејсбуку”.
Он је позвао наше суграђане
којима су оштећени аутомобили од пада грана с дрвећа да то
пријаве „Зеленилу” и сачекају
да дежурна екипа тог ЈКП-а све
фотографише, како би се што
лакше наплатило осигурање.
Ових дана пуне руке посла
има и „ Хигијена”. Како смо
сазнали у том јавном комуналном предузећу, сви расположиви радници и машине ангажовани су на чишћењу градских улица, аутобуских станица, пешачких стаза и прилаза
установама и фирмама које се
налазе у центру града.
Сазнали смо и да „Хигијена” редовно обавља своју примарну делатност – одношење
ђубрета, као и то да док се време не нормализује, неће бити
наплате паркирања. До сада су
бачене четири тоне соли, а има
је довољно у случају да снег
поново почне да пада.
Снег од којег се прошлог викенда наш град забелео, некима је био од користи. Као што

се види на једној од фотографија које је снимио наш фоторепортер Милан Шупица, неки су га добро искористили да
се подсете детињства и санкања. Деца коју су повели са собом имала су прилику да осете
лепоту у томе.
Појединим суграђанима је
снег добро дошао да искажу
своју креативност и направе најразличитије фигуре снешка. Неке су заслужиле да буду овековечене, као што је ова у Његошевој улици. Власници бара чији улаз је украсио један Снешко Белић, који се такође види
на једној од наших фотографија, урадили су двоструко корисну ствар – потпуно су очистили улаз, а од снега који се нала-

зио на том месту, направили су
симпатичну фигуру. Они који
своју маштовитост нису изразили на тај начин, уживали су у
прављењу најразличитијих фотографија по снегу. Да су могли да се искажу, сведочи и наша слика која је настала у једном од градских насеља.
Било је и појава које су за
критику. Они који су чистили
град од снега, нису увек размишљали где га бацају, о чему
сведочи фотографија која је
снимљена поред једног супермаркета. Да ли су и како кроз
ове громаде снега успевали да
се провуку пешаци и возачи,
може само да се претпоставља.
За критику је и то што је
међу возачима у граду било
оних који ни по лошим временским условима нису водили рачуна о саобраћајним прописима, па је на улицама у
граду и на раскрсницама било
„чукања” возила.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

У плану новогодишње поклон-честитке
МУП спреман за
исплату новца за
децу својих
запослених
Чека се сагласност
Владе Србије
због постојања основа сумње да је починио кривично
дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних
материја.
Током претреса стана и
других просторија у којима
осумњичени живи, пронађена је малокалибарска пушка
са снајперским нишаном.
Панчевачка полиција је након консултација с надлежним јавним тужилаштвом
поднела кривичну пријаву у
редовном поступку против
двадесетпетогодишњег мушкарца због постојања основа сумње да је починио кривично дело недозвољено држање опојних дрога.
Приликом претреса стана
и других просторија у којима осумњичени живи, пронађена је мања количина марихуане и амфетамина.
Ове две акције изведене су
ових дана, у исто време када
су и у другим градовима широм Србије спроведена хапшења због илегалног посе-

сло бо де због не до зво ље не
производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја.
Осим тога, против једног
броја особа поднете су кривичне пријаве у редовном
поступку. Одузето је 8,7 килограма дроге, од чега 6,7
килограма марихуане, 1,9
килограма амфетамина, као
и мања количина кокаина,
хероина и екстазија. Полиција је запленила и 11 пушака, међу којима су биле
и две аутоматске, затим осам
пи што ља и 425 ко ма да
муниције.
Ово је ко зна која по реду
полицијска акција која је
завршена бројним хапшењима широм Србије. Сада
је на потезу правосуђе, па
ће ова борба против свих
врста криминала имати смисла само ако ухапшени добију заслужене казне. У
Министарству унутрашњих
по слова најављују да без
обзира на то што долазе празници неће бити паузе.

Руководство Министарства унутрашњих послова Србије спремно је да до краја ове године донесе одлуку о исплатама новчаних честитки (поклона) запосленима у МУП-у за њихову
децу, а једино што се чека је
сагласност Владе Србије.
Ово је одговор на једно од
раније постављених питања који је добила делегација чланова Синдиката српске полиције
на ових дана одржаном редовном месечном састанку са Слободаном Малешићем, помоћником директора полиције и
пред став ни ком ру ко вод ства
Министарства унутрашњих послова.
Синдикат српске полиције
објавио је на свом сајту да је
питање исплате новчаних честитки покренуто на разговорима с представником МУП-а
зато што, за разлику од осталих државних органа и министарстава, једино запослени у
МУП-у не поседују тачне информације о исплати новчаних принадлежности (јубиларне награде, новчане честитке,
солидарне помоћи итд.).

ССП је подсетио да је исплата новогодишњих честитки за
децу запослених обавеза послодавца дефинисана чланом
46 Појединачног колективног
уговора за државне органе.
У њему пише да је послодавац дужан да деци запослених
која имају до петнаест година
обезбеди поклон за Нову годину или новчану честитку, у
вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом. У Појединачном колективном уговору пише и да о
висини новчаног износа новогодишњих поклон-честитки одлучује Влада Србије, у својству
послодавца за целу државну
управу.
„Министарство унутрашњих
послова је ажурирало постојећу базу података и спремно је
да у најкраћем року донесе решења и изврши уплате новца
на рачуне запослених. Надамо
се да се неће поновити ситуација од прошле године, када је
Влада Републике Србије донела закључак о исплати у последњој недељи пред новогодишње празнике. Такође смо
добили уверавања да ће исплата средстава за јубиларне награде почети на време, за све
оне који су добили решења по
том основу. Новчана средства
за солидарну помоћ и отпремнине биће исплаћена након 20.
12. 2018. године”, пише такође у саопштењу Синдиката српске полиције.

Та мо се на во ди да су на
састан ку с пред став ни ком
МУП-а чланови делегације Синдиката српске полиције поставили питање када ће бити испуњено обећање с једног од
претходних састанака да ће до
краја ове године бити купљено
тридесет возила за увиђаје после саобраћајних несрећа. ССП
је скренуо пажњу да припадницима Саобраћајне полиције
за вршење увиђаја недостају и
пантљике, бројеви за обележавање трагова на месту догађаја, прибор за цртање итд.
Представник МУП-а је на састанку са члановима ССП-а одговорио да је у плану опремања Министарства унутрашњих
послова за идућу годину договорена и куповина додатних
специјализованих возила за вршење увиђаја после саобраћај-

них незгода са свом неопходном опремом у њима.
Он је додао да је током прошле и ове године набавка нових службених возила била приоритет МУП-а и да је она успешно реализована. Према његовим речима, трогодишњим
капиталним планом осавремењивања возног парка Министарства унутрашњих послова
предвиђено је и осавремењивање возила саобраћајних полицајаца и куповина опреме
која им је неопходна и то ће у
2019. години бити један од приоритета.

Страну припремио
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СЕЛО

Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕТПРАЗНИЧНА АТМОСФЕРА ОСЕЋА СЕ У СВИМ СЕЛИМА

НОВОГОДИШЊИ ДАРОВИ
ЧЕКАЈУ НАЈМЛАЂЕ
Месне заједнице, уз
помоћ спонзора и
институција, наредних
дана организују
поделу пакетића
Као и сваког децембра у ово
време, сеоске месне заједнице
настоје да макар мало улепша ју де тињ ство нај мла ђим
нараштајима тако што их, уз
помоћ других институција и
привредника, пред Нову годину обрадују пакетићима и организују дружење с Деда Мразом
уз јелке, приредбе, препознатљиву музику...
Нека места су већ окићена
новогодишњим рухом, а претпразнична атмосфера моћи ће
да се осети озбиљније када весела дечја граја почне да се
пролама сеоским трговима.
Деда Мраз и кловнови
Већ у петак, 21. децембра, од
8.30, у новосељанском Дому културе, око сто седамдесет малишана из вртића и првог разреда
Основне школе „Жарко Зрењанин” добиће пакетиће које је
обезбедила тамошња Месна заједница. Тада ће бити приређен
и двочасовни пригодан програм, уз Деда Мраза и кловна.
Тог дана од 10 сати сличан
програм биће уприличен на
платоу испред омољичког Дома културе. За децу од двогодишњег узраста до ученика другог разреда локална Месна заједница припремила је петсто
пакетића, а потом ће их увесељавати кловн Шашавко.
У исто време ће и у Долову
малишани из тамошњег вртића доћи по своје новогодишње

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” чистили су снег по селу чак и ноћу,
а потом су крчили оборено
дрвеће. У току је подела позивница деци која ће у петак,
21. децембра, добити пакетиће на платоу код Дома културе. Жене из актива „Соса”
правиле су украсе за тај дан.
Банатско Ново Село: Деда
Мраз, уз помоћ аниматора,
поделиће пакетиће предшколцима и првацима у петак, 21.

дарове испред зграде Месне заједнице. Када подела буде завршена, они ће по традицији
обићи поменуту зграду, а потом ће се упутити у Дом културе, где ће за њих бити уприличена приредба.
Сутрадан, у суботу, 22. децембра, од 13 до 16 сати, пакетиће ће добити сва деца рођена од 2012. до 2015. године с
пре би ва ли штем у Стар че ву.
Њих ће на Тргу неолита по вишегодишњем обичају сачекати
право новогодишње шаренило,
које ће, као и претходних година, организовати Месна заједница, Дом културе, школа и
Одред извиђача „Надел”. Треба истаћи да ће спонзори бити
готово сви трговински и привредни субјекти из места.
Нешто раније истог дана,
од 11 сати, на Тргу неолита

би ће одр жан но во го ди шњи
базар.
Бројне приредбе
Брестовачка Месна заједница ће у недељу, 23. децембра,
од 16 сати, на платоу у центру
села поделити око триста пакетића најмлађима. Као и у
осталим местима, они ће поклоне добити из руку омиљеног белобрадог лика с далеког
севера, а сви ће бити у обавези
да код себе имају позивнице.
Тог дана у исто време за ивановачке малишане биће најпре
изведена представа „Заборавни
Деда Мраз” у Дому културе, а
два дана касније на истом месту, од 14 до 16 сати, у организацији Месне заједнице, биће
уприличена додела поклона деци с пребивалиштем у Иванову.
Уз помоћ пријатеља, то јест
привредника који су помогли

у куповини пакетића, Месна
заједница Јабука такође је обезбедила новогодишње дарове за
полазнике вртића. Деда Мраз
ће тако обрадовати педесет петоро малишана у среду, 26. децембра, од 10 сати, у Дому културе, уз приредбу коју ће та
установа приредити.
Глогоњци ће делити пакетиће у петак, 28. децембра, од 16
сати, у Дому културе. Месна
заједница ће организовати поделу око двеста пакетића свој
деци која још нису кренула у
школу. Уз то, биће изведена
новогодишња представа под
називом „Маша и меда у борби против каријеса”.
Сличан програм биће прире ђен и у Ка ча ре ву, с том
разликом што до овог тренутка ни су по зна ти кон крет ни
детаљи.

ВРЕДАН ТЕХНОЛОШКИ ПОМАК УДРУЖЕЊА ПОВРТАРА

Дигитална метеоролошка станица у Глогоњу
Чланови Удружења повртара
Глогоњ направили су вредан
искорак који ће умногоме олакшати њихов рад на њиви. Реч
је о набавци основне верзије
дигиталне метеоролошке станице, која мери параметре попут количине падавина, температуре и влажности ваздуха,
као и удар, правац и брзину
ветра.
Ово техничко помагало допремљено је у недељу, 16. децембра, а плаћено је осамдесет хиљада динара, и то новцем добијеним на конкурсу
градског Секретаријата за пољопривреду.
Председник поменутог удружења повртара, Данаил Вучковски, каже да су се одлучили за до ма ћег про из во ђа ча
„Organic Pack”, првенствено
због цена и могућности надоградње.

Месне актуелности

– Сви подаци које станица
буде измерила, уз помоћ одговарајуће апликације, биће у реалном времену пренети на мобилни телефон или сајт корисника. Инструмент смо инста-

лирали на имању нашег члана
Зорана Јовановића, чија је башта тик уз његов плац, па постоји интернет веза, а и он се
добро разуме у електронику. У
систему ће ускоро бити око три-

десет повртара, који ће за неколико дана проћи обуку. Засад
ће станицу користити само наши чланови, а о томе да ли ће
свима бити доступна, одлучићемо на годишњој скупштини у
фебруару – наводи Вучковски.
Према његовим речима, у
плану је и постављање аларма
на поменути инструмент, који ће сигнализирати, рецимо,
пад атмосферске температуре
на ниво када треба покривати
усеве или брзину ветра испод
које они могу да се третирају.
На ову станицу могуће је прикључити и сензоре за мерење
влажности и температуре земље, у њу се може убацити и
картица која би омогућила и
пренос на неке удаљене локације, а у перспективи би могла да прати и критичну бројност разних врста инсеката и
других штеточина.

децембра, од 8.30, у малој сали Дома културе. На истом
месту, од 19 сати, биће одржана свечана седница месне
скупштине, на којој ће заслужни грађани добити повеље,
а у 20 сати у галерији Дома
културе биће отворена изложба „Банат, заоставштина за
будућност”, чији су аутори др
Александра Ђурић Миловановић и др Мирча Маран.
Долово: Чланови Удружења
винара и виноградара „Свети
Трифун” посетили су вински
крај у Гудурици, као и кућу
Јована Стерије Поповића и
манастир Месић. Деца из вртића добиће пакетиће у петак, 21. децембра, испред зграде Месне заједнице, након
чега ће по традицији обићи
поменути објекат.
Глогоњ: Седница Скупштине
Месне заједнице одржана је
у петак, 14. децембра, а на
њој је, поред осталог, донета
одлука о куповини четири
клупе за парк. Чланови Удружења повртара добили су дигиталну метеоролошку станицу у недељу, 16. децембра.
Иваново: Дечја представа „Заборавни Деда Мраз” биће изведена у недељу, 23. децембра,
од 16 сати, у Дому културе, а

два дана касније на истом месту, од 14 до 16 сати, деци ће
бити дељени пакетићи.
Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-ком” даноноћно чисте саобраћајнице, пре свега оне приоритетне. Јабука се пласирала на завршну манифестацију „Сусрета села Србије” у Елемиру. Деца из вртића добиће
пакетиће у среду, 26. децембра, у организацији месне
скупштине, која ће сутрадан
одржати свечану седницу.
Качарево: Презентације на тему здравља организоване су
прошле недеље у Дому омладине. У склопу новогодишњег
програма на истом месту одржане су радионице за децу, а
тамо ће КУД „Вељко Влаховић” приредити бесплатан годишњи концерт у петак, 21.
децембра, од 19 сати. Свечана седница месне скупштине
биће уприличена у среду, 26.
децембра.

Омољица: Радници комуналног предузећа целог викенда
чистили су снег по путевима
и стазама. Подела пакетића
деци из вртића и првог разреда биће уприличена у петак, 21. децембра, од 10 сати,
на платоу испред омољичког
Дома културе.
Стар че во: Ко њич ки клуб
„Старчевац” одржао је годишњу скупштину у недељу, 16.
децембра. Сва деца рођена од
2012. до 2015. године добиће
пакетић у суботу, 22. децембра, од 13 до 16 сати, на Тргу
неолита, а истог дана у Дому
војске Панчево, од 19 сати, у
организацији КУД-а „Неолит”,
биће одржан концерт „Кораком традиције”.

ДВА МЕСТА У ЗАВРШНИЦИ „СУСРЕТА СЕЛА
СРБИЈЕ” У ЕЛЕМИРУ

Ново Село и Јабука
у финалу

ИНТЕРЕСАНТНО УРЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ ДОЛОВАЧКЕ УСТАНОВЕ

Великани красе зидове Дома културе
Током одлазеће године доловачки Дом културе се, поред
организације бројних догађаја, позабавио и уређењем ентеријера и екстеријера, који
су обогаћени тематским поставкама.
Према речима директора те
установе Мирослава Првуља,
први подухват је трајао од марта до маја, а уједно је и највећи по обиму.
– Реч је о уређењу ходника
Дома културе са шеснаест тематских табли; на десет су приказани портрети и биографије доајена српског глумишта,
а на шест – наши велики књи-

жевници. Наредна активност
одиграла се током јуна и јула,
када смо украсили зидове поред степеништа, овог пута описима запажених личности са
светске културне и уметничке
сцене. Потом смо се од августа фокусирали на излог наше установе, на којем је сваки
месец био посвећен неком ко
је у својој области оставио дубок траг. На други део постављане су табле са занимљивостима из целог света – наводи
Првуљ.
Ауторка тематских табли и
целокупног концепта уређења
ходника, зидова поред степе-

ништа и излога Дома културе,
Миљана Царан, позната је и по
организацији хуманитарних за-

бава и журки за омладину, о
чему је раније већ извештавано у нашем листу.

Велико признање за своје залагање добиле су панчевaчке
месне заједнице Ново Село
и Јабука, које су се по одлуци стручне комисије пласирале у најужи круг такмичења под називом „Сусрети села Србије”, и то у конкуренцији места већих од 5.000
становника, a завршни дан
поменуте манифестације биће одржан у суботу, 22. децембра, у Елемиру.
Тај пласман ова два места
изборила су 11. новембра, када је управо Ново Село угостило представнике двадесет двају насеља с територије Баната. Том приликом они
су презентовали све оно што
у разним областима краси

њихове средине, а потом су
додељене похвале заслужним
организацијама.
Из Новог Села лауреати су
били Месна заједница, Велики народни оркестар и Школа фудбала Фудбалског клуба „Слога”, чији су петлићи
били прваци Србије и Војводине, док су из Јабуке похваљени директорка ЈКП-а „Водком” Ивана Ивановски и удружења жена („Златна јабука”)
и пољопривредника („Први
клас”).

Страну припремио
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 20. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Вукашина Гогоша на кларинету.
Петак, 21. децембар, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: новогодишњи концерт најмлађих ученика.
Петак, 21. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
новогодишњи концерт „Вечите мелодије” Тамбурашког оркестра Панчева.
Субота, 22. децембар, 19 сати, дворана Културног центра:
новогодишњи концерт хора „Вокал кидс” с гостима.
Недеља, 23. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
музичка представа и концерт састава „Shira U’tfila”.
Среда, 26. децембар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.
Четвртак, 27. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
новогодишњи концерт.
Четвртак, 27. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омладине: музичко вече „НаранЏемовање New Year Edition”.

Изложбе
Четвртак, 20. децембар, 19 сати, фоаје Културног центра:
хуманитарна изложба слика Емила Сфере под називом
„Хиландар”.
Петак, 21. децембар, 19.30, Свечана сала Народног музеја:
изложба „Руси у Панчеву – живот и наслеђе” аутора Светлане Месицки, Димитрија Јованова и Гордане Стојанов.
Понедељак, 24. децембар, 18 сати, галерија Дома омладине: изложба украса „У сусрет новој години”.

Тематски програм
Четвртак, 20. децембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: књижевно вече Игора Маројевића.

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА

Обрадујте некога сликом
Новогодишња продајна изложба Удружења ликовних
уметника „Светионик” биће
одржана у галерији Градске

МОЈ

библиотеке Панчево у суботу, 22. децембра, у 20 сати.
Изложба је продајног карактера.

избор МОЈ

Духови у нама
Иван Кох,
електромеханичар
КЊИГА: Роман „Близаначка
трилогија” мађарске списатељице Аготе Криштоф је нешто потпуно другачије од
свега што сам прочитао. То
је роман из три дела. У првом делу, под насловом „Велика свеска”, упознајемо се
с близанцима Лукасом и Клаусом који су метафора (после)ратне разорене Европе.
Први део трилогије прати
њихово детињство у неименованом месту и држави, где
их мајка ради сигурности поверава баки на чување. Својевољно се подвргавају ригорозним вежбама гладовања,
слепила, глувоће, просјачења, крађе. Близанци „вежбају” безосећајност и равнодушност према другима, али и
сами бивају жртве страшних
шиканирања. Карактер и судбина дечака су верна слика
бездушног света где се људи
међусобно истребљују. У другом и трећем делу („Доказ”
односно „Трећа лаж”) пратимо судбину већ одраслих близанаца, које је живот „раздвојио”, али трауме из њиховог детињства и даље их
прате. Ово је аутентичан и
незабораван роман. Комплексан и мучан портрет о племенитости и изопачености
људског срца. Прича која не
да мира, мучна бајка која
остаје у сећању дуго након
што сте заклопили књигу.
ФИЛМ: Овај филм код нас
је преведен као „Духови у нама” и то је психолошка драма са елементима хорора редитеља Алехандра Аменабара, а у главној улози је прослављена Никол Кидман. Кућа у којој се одвија скоро цео
филм, аветињска је и туробна. Уда ље на од се ла ко је

никад не видимо и вечно обавијена маглом, снимљена је
елегантним, развученим стилом. Грејс (Никол К.), неуротична мајка двоје деце која су „алергична” на светло,
труди се да одржи огромну
кући са своје троје „сумњивих” слугу после Другог светског рата. Супруг јој је наводно погинуо у рату. Никол
Кидман је савршено приказала како Грејс покушава да
се избори с мајчинством и
усамљеношћу, као и њен неуротичан пад у лудило. Испунила је лик истом туробном елеганцијом коју поседује и кућа. Изненадни обрт
на крају филма, црн да црњи не може бити, један је од
најбољих тренутака савременог филма.
МУЗИКА: „Енигма” је немачки музички пројекат који су
по кре ну ли Ми хај Кре цу,
Френк Петерсон и Давид Фајерштајн 1990. године. До сада је издала осам албума, од
ко јих је нај про да ва ни ји
„MCMXC a.D.”, продат у више од шеснаест милиона примерака. Њени највећи хитови су „Sadeness”, „The Voice
of Enigma”, „Mea culpa”. Ово
је музика за опуштање и размишљање, идеална за ослобађање од стреса.

Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ФИЛМСКИХ КРИТИЧАРА

СРПСКА КИНЕМАТОГРАФИЈА ЖИЛАВА
У водичу заступљена
двеста двадесет
четири филма
Књига „Критички водич кроз
српски филм 2000–2017” у издању Филмског центра Србије,
аутора Ђорђа Бајића, Зорана
Јанковића и Ивана Велисављевића, представљена је у петак,
14. децембра, у Галерији Милорада Бате Михаиловића, у
организацији Културног центра Панчева.
Књига садржи критичке текстове о свим српским дугометражним играним филмовима
приказаним у редовној биоскопској дистрибуцији или на
фестивалима у периоду од 2000.
до 2017. године.
– Ова књига је заиста плод
једне велике љубави према српском филму. Волимо домаћи
филм и заиста смо везани за
њега, тако да је ова књига настала најпре из тог порива, без
обзира на то да ли се ради о
добром или лошем филму. Иако смо о неким филмовима писали раније, за рад на „Критичком водичу” писали смо све
из почетка, што значи да нисмо ремиксовали и потурали
старе текстове новим увидима
– рекао је Зоран Јанковић.
У главном делу књиге „Критички водич кроз српски филм
2000–2017” нашла су се двеста
двадесет четири текста о исто
толико дугометражних играних
филмова, као и два текста о два
дугометражна анимирана филма. Поред техничких детаља и

фактографије, сваки текст садржи и синопсис, критичарски
осврт, као и обиље других података (првенствено о рецепцији филма у земљи и иностранству, учешћу на фестивалима, наградама, гледаности у
биоскопима, али и занимљивости о филму). Један од разлога
зашто се ова књига може сматрати јединственом у нашој култури, јесте чињеница да су у
њој садржане и критике о филмовима о којима ниједан критичар до сада није писао.
Идеја водиља приликом настанка књиге била је да се на
једном месту нађу текстови о
свим домаћим филмовима новог миленијума, те да се публици и стручној јавности пружи систематичан, прегледан и
темељан увид у домаћу продукцију у том периоду.
– Желели смо све да документујемо и забележимо, јер

смо видели да постоји тенденција да се филмови заборављају, да нестају из колективне
свести као да нису постојали.
То је углавном случај с филмовима који нису претерано
добри, али истих случајева је
било и с филмовима који могу
бити важни, јер се, на пример,
ради о једном од првих филмова глумаца који ће касније
направити каријеру, или су можда интересантни због неке теме која ће касније бити разрађена на неки други начин –
истакао је Ђорђе Бајић.
Говорећи о публици којој је
књига намењена, Зоран Јанковић је рекао да је циљна група
прилично широка и магловита.
– Мислим да је била намењена прво нама, јер смо се загледали у властити пупак у потрази за оним о чему бисмо
волели да пишемо. Књига је
такође намењена онима који

пишу о филму, посебно смо
циљали млађе генерације студе на та Фа кул те та драм ских
уметности – додао је Јанковић.
Сви текстови у књизи богато су илустровани постерима
и фотографијама из филмова,
које је сакупила и припремила Маја Медић. Борут Вилд,
један од водећих београдских
графичких дизајнера, побринуо се за дизајн и прелом књиге. „Критички водич” садржи
и додатак у коме се налазе текстови о дугометражним документарним филмовима, мањинским копродукцијама и неза ви сним, оф-фил мо ви ма.
Књига има и речник мање познатих термина, као и обиман
индекс за који се постарао уредник из да вач ке де лат но сти
Филмског центра Србије Мирољуб Стојановић. Рецензент
и писац поговора је Ненад Полимац, најпознатији и најугледнији регионални филмски
критичар, што аутори књиге,
уз чи ње ни цу да је из да вач
Филмски центар Србије, сматрају показатељем изузетног
легитимитета.
Извесна доза ентузијазма за
филмове који су обележили ову
годину инспирисала је ауторе
„Критичког водича кроз српски филм 2000–2017” да припреме и енглеско издање књиге, у којем ће се наћи текстови
о четрдесет пет најбољих филмова по избору аутора, а обухватиће и филмове који су обележили 2018. годину. Оно ће
бити објављено почетком наредне године.

ФЕСТИВАЛ „GREEN DAYS”

Музиком за очување планете
Му зич ки део фе сти ва ла
„Green Days” одржан је у суботу, 15. децембра, у дворани
„Аполо” Дома омладине. Панчевачка публика имала је прилику да слуша Дејана Цукића
и „Спори ритам бенд”, као и
мла ди пан че вач ки са став
„Суперего”.
Иако је Дејан Цукић често
гост у нашем граду, овај харизматични музичар још једном
је доказао да је, поред извођења песама, битна и енергија
која се размењује на концертима. Присутни су углас пева-

ли, играли и видно уживали у
свирци. Бенд је свирао највеће хитове који су обележили
његову каријеру: „А шта да радим”, „Јулија”, „Странац у Београду”, „Долази тихо”, „Као
лет ње ки ше”, „Фан та сти чан
дан”...
Дејан Цукић је искористио
прилику да најави и нови албум, који ће бити објављен почетком наредне године, чему
се публика веома обрадовала.
Похвална је иницијатива организатора да улазница за овај
концерт буду пластичне фла-

ше или лименке, јер су на тај
начин посетиоци фестивала по-

држали акцију прикупљања рециклажног материјала.

РАДОВИ НА ПАПИРУ

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Ново рухо
старог удружења

Руси у Панчеву
У Свечаној сали Народног музеја Панчево у петак, 21. децембра, у 19.30, биће отворена
изложба „Руси у Панчеву – живот и наслеђе” аутора Светлане Месицки, Димитрија Јованова и Гордане Стојанов.
Поред дела из ликовне збирке Музеја, личних предмета

породица руских емиграната
и из породичних колекција,
захваљујући подршци Министарства културе и информисања Републике Србије, биће
изложене конзервиране и реста у ри са не ико не из Хра ма
Пре о бра же ња го спод њег у
Панчеву.

ТУРНЕЈА ПО КИНИ

Панчевац део
великог оркестра

У фоајеу Културног центра Панчева у среду, 12. децембра, отворена је изложба радова чланова Удружења ликовних уметника Панчево.
Том приликом радове на папиру је представило двадесет
девет уметника који живе и раде на територији града Панчева. Од када је удружење основано, председавао му је сли-

кар Чедомир Кесић, а од пре
годину дана председник je досадашњи члан Удружења Ђерђ
Ереш.
О настанку и развоју Удружења говорио је Кесић, који је
изразио наду да ће се удружење у будућности развијати, окупљати уметнике и правити квалитетне изложбе.

Стефан Јовић, виолиниста из
Панчева, отпутовао је у Кину,
где ће учествовати на турнеји
која ће трајати од 17. децембра до 31. јануара. Он ће наступати у оквиру оркестра који чини педесет пет музичара
из Србије, Босне, Немачке, Италије, Холандије, с Новог Зеланда и из других земаља. Оркестар води Михаел Ворнхусен, а турнеју организује Филхармонија из Бона.
Први на листи градова у којима ће наступати је Пекинг, а
затим ће бити одржано још
двадесет осам концерата. Нај-

већи акценат се ставља на концерт који ће бити изведен у
Шангају 26. јануара.
Стефан Јовић је завршио Музичку школу у Панчеву, а тренутно је на четвртој години
Универзитета „Слобомир П” у
Бијељини, у класи професора
Владимира Марковића, на чију препоруку је и постао део
овог великог оркестра.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 21. децембар 2018.

ОГЛАСИ

СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, даљинских, монитора.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(271015)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖ0 107, тек регистрован, четири нове гуме,
3.800 евра. 060/146-4404. (270559)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ДТИ, регистрован, гаражиран, власник, повољно. 063/345-837.
(270941)
НА ПРОДАЈУ голф караван, година производње
1998, и шкода фелиција,
година производње 1997.
може замена. 063/88064-42 (271004)
РЕНО клио 2009, 1.5
ДЦИ, регистрован, велики сервис, перфектан.
062/186-36-08. (
(270664)
ПРОДАЈЕМ четири алуминијумске фелне, 5 рупа, четири половне зимске гуме. 064/131-59-56.
((271037)
ПЕЖО 206, 1.4, 2001,
бензин, 5 В, металик сив,
одличан. 064/142-55-93.
(271047)
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ЈУГО 55, 2005, истекла
регистрација, 270 евра,
ТВ половни. 375-572,
066/348-975. (270986)
КОРСА Б, 1997. годиште,
5 В, 1.2, бензин, нове гуме. 064/240-67-56.
(271055)
ДАЧИЈА логан 1.4, 2009,
пик-ап, атестиран плин.
064/587-50-24. (271059)
ЈУГО 55, 2003, децембар,
атестиран плин. 064/58750-24. (271059)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001, децембар, петора врата,
фул опрема, на име.
064/587-50-24. (271059)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, у првој боји, 190.000
км. 064/587-50-24.
(271059)
МЕРЦЕДЕС вито теретни,
1.400 евра, фиксно.
063/111-12-54. (СМС)

ПУНТО 1.2 8 В, 2001. децембар, петора врата,
сва опрема. 064/587-5024. (271059)

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

ВОЗИЛА

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, дијапозитиве и све
врсте видео-касета квалитетно преснимавам на
дигиталне медије.
063/288-278, 013/343563. (4795)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-5221, 063/892-08-25.
(271088)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни
ГАРАЖЕ
делови од веш-машина.
Тел. 013/252-05-10,
ПРОДАЈЕМ укњижену га- 063/703-76-07. (270963)
ражу на Котежу 2, на улгу код Пиваре. 063/354221. (271009)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

АПАРАТИ

НОВИЈИ шпорет плинструја, замрзивач сандуПРОДАЈЕМ ЛЦД телеви- чар 310 литара, мања
зоре 32 инча, филипс, 80 веш-машина, фрижидер,
евра. 064/126-78-13.
судо-машина, угаона гар(270769)
нитура, ципеларник,
брачни душек, комоде,
ПРОДАЈЕМ свежу телетистолице, грејалица. Тел.
063/861-82-66. (271033) ну, цена 10 евра/килограм. 063/879-03-55.
ПРОДЈЕМ судоперу и
(270894)
остале кухињске елементе, судопера, 3.000 нова. КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови од 12.900, избор ме063/773-45-97, 371-568.
бла по жељи.060/600-14(27042)
52. (271030)
ПРОДАЈЕМ грталицу моРАСПРОДАЈА новог наторну. 064/354-69-76.
мештаја. Столице од
(270943)
1.600, столови од 4.500.
МЕСНАТИ прасићи, сви- 060/600-14-52. (271030)
ње, могућност клања и
НА ПРОДАЈУ свиња око
печења. 060/037-11-96.
200 кг, 160 динара и ја(270827)
рац око 80 кг, 100 евра.
СВИЊСКЕ полутке, праТел. 065/961-92-14.
сад, јагње, могућност
(270969)
клања, кућне доставе, чаПРОДАЈЕМ дебелу свињу.
мац. 065/614-74-40.
062/197-75-27. (270973)
(270582)
ДИМЉЕЊЕ меса, сланиПРОДАЈЕМ бутик second
не и месних прерађевина.
hand комплетно опре063/179-01-78. (270985)
мљен, разрађен, Ослобођења 10-а. 062/279-9198. (270734)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва-ражањ. Повољно.
064/997-79-09. (269135)
ПРОДАЈЕМ машину за
израду папирних џакова,
купци и обука обезбеђени. 064/424-95-10.
(270166)
ПРОДАЈЕМ стару циглу,
цреп и грађу. 064/648-2451. (270373)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (270425)
МЕСНАТИ прасићи од 18
до 30 кг, Петефијева 113.
Тел. 323-123. (270878)
ПРОДАЈЕМ свињу од 150
до 180 кг. 063/865-80-49.
(2708900)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, повољно.
066/900-79-04. л(270889)
ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру у одличном стању,
позови на 064/144-37-33,
да видиш слику гарнитуре. (270884)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, 3 кв
и 2.5 кв. Тел. 013/354555, 064/482-47-71.
(270976)

ПРОДАЈА и сеча огревног
дрвета, буква, агрем и
цер. 064/271-59-93.
(271006)

ПРОДАЈЕМ домаћу кобасицу димљену и суву.
063/179-01-78. (270985)

ПРОДАЈЕМ половну ТА
пећ, 3.5 кв, марка елинд.
064/914-21-55.

НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, огрев свих врста,
исечене, исцепана или у
комаду. Бесплатан превоз. 064/287-26-00.
(271007)

ПРОДАЈЕМ преостало буково дрво, пећ на дрва и
угаљ. 061/660-80-44.
013/366-474. (271067)

ИСЕЧЕНА и исцепана дрва багрем на продају.
061/626-15-00. (271006)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2,3, 4 и 6 квм),
достава, монтажа, гаранција. 063/705-18-18, 335930, 335-974. (271066)
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ПРОДАЈЕМ комлетно ремонтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36. (271073)
ПРОДАЈЕМ инкубатор од
3.000 јаја, полу-аутомат,
у одличном стању. Тел.
013/343-019, 063/820-9118. (271090)
НА ПРОДАЈУ: крека весо,
краљица пећи, кревети,
угаони орман, кожни канабе, фрижидер, шпорет,
веш-машина, „бошњачки”
намештај, ТА пећ, витрина за ТВ, мојца фотеље,
ормани, кухињски радни
део, фотеља. 064/155-3813. (271096)

ОГЛАСИ

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ
Понедељак,
31. децембар, од 8 до 13 сати.
Уторак и среда,
1. и 2. јануар – нерадни дани.
Четвртак и петак,
3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.
Понедељак,
7. јануар – нерадни дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.
КУПУЈЕМ перје, старе сатове, стари новац, стрипове, фигуре, слике, старинско покућство.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (271066)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне.
063/898-00-82. (271067)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
062/148-49-94. (271067)

marketing@pancevac-online.rs

СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
квм, подрум, гаража, шупа (огрев), 3 ара.
064/407-73-77, 063/85097-19. (и)
НА ПРОДАЈУ кућа у Скореновцу. 064/366-92-92,
063/803-53-31. (270740)
ПОВОЉНО на продају
плац 8 ари, код пијаце,
ограђен. 064/223-83-50.
(270744)
КУЋА, Цара Душана, новије градње, спратна,
66.00 евра. 060/091-9192. (270673)
ДВОСПРАТНА кућа у Качареву, 250 квм, одлична
локација. 062/865-20-39.
(270887)
ПРОДАЈЕМ њиву од три
ланца за 7.000 евра, мраморачки атар. 064/17489-94. (270921)
ПРИЗЕМЉЕ куће, 2 стана, хитно, Стрелиште, само 26.067), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
КУЋЕ, Горњи град, ПР, I,
ПК, ова, 8-93 ара, хитно;
Стрелиште, ПР + спрат,
хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ДЕО куће, посебан улаз и
двориште, 68 квм, 13.000
евра, Миса, Козарачка.
Тел. 063/804-07-85.
(269965)

ТОВНЕ ћурке на продају
од 6 до 12 кг. Тел.
013/405-527, 064/111-4236. (271097)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна.
063/705-18-18, 335-930.
(271066)

ПРАСИЋИ, јагњад, балирана детелина на продају. Мића, 064/303-28-68.
(271101)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, ТА
пећи, старо гвожђе, перје, бакар, месинг.
066/900-79-04. (270889)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (270949)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац у Сокобањи, дозвољена градња,
вода, телефон, струја.
062/272-801. (270053)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ електронски отпад, фрижидере, шпорете, машине, телевизоре,
повољно, долазим.
061/224-48-09. (4795)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (271062)

КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(270925)
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
(267511)
КУЋА, укњижена, помоћне просторије плац 12
ари, усељиво. Старчево,
065/262-40-30. (270718)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (270779)
КУЋА, нова Миса, 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, 56.000 евра.
Власник. 063/826-97-09.
(270549)
ЗЛАТИБОР, апартман,
нов, одмах усељив, прелепа локација, Владимировац, 15 ари, 40 квм,
10.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (270797)

ПОЧЕТАК Кудељарца,
120 квм, 2.3 ара, све сређено, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(271012)
ХИТНО, Спољностарчевачка, швапска к ућа,
улични стан, 1/1, 90 квм,
повољно за посао,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (271012)

КУЋА 100 квм, реновирана + 3 ара, 1/1, 25.000
евра. Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (269965)

ШИРИ ЦЕНТАР, самостојећа, 500 квм, 10 ари,
за бизнис, 140.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (271012)

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

КАЧАРЕВО, новија кућа,
два етаже, може замена
за стан. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(270960)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 квм,
или мењам за стан са помоћним објектима, стара
Миса, повољно.
064/20967-54. (270950)

МИСА, три етаже, 220,
68.000, Ново Село, нова
кућа, 200, 50.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(271049)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица, 15 ари, легализовано, један власник.
013/233-21-30, 063/16250-00. (2709649

УЖИ центар, 306 квм,
нова кућа, 5 ари,
136.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(271057)

ПРОДАЈЕМ плац 15,5 ари
на Баваништанском путу,
повољно. 062/885-41-07.
/270102)

ШИРИ ЦЕНТАР, 120 квм,
3 ара, 70.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (271057)

КАЧАРЕВО, кућа на продају 100 квм на 11 ари
плаца, усељива. 064/17286-12. (271098)
ТРИ ХЕКТАРА уз асвалт,
северна зона. 066/354791. (271074)

КАРАЂОРЂЕВА улица,
кућа на 4 ара, 68.000,
кућа на 6.8 ари, за рушење, 66.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (271101)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” . (238),
064/668-89-15. (271081)
ЈАБУКА, двособна, 64
квм, 4 ара плаца, чврста
градња, 20.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271078)
НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари ,
37.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271078)
БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа на
3.5 ара, 50.000; Горњи
град на 5 ари, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(271101)

КУПУЈЕМ старију кућу у
центру. Пожељно у Улици Максима Горког.
064/668-97-86. (270077)
КУПУЈЕМ кућу у Качареву. 064/369-47-02.
(270883)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

ПЛАЦ на старом Тамишу
продајем, 1/1, 5,25 ари.
063/374-668. (270891)

ЈЕДНОСОБАН стан, I
спрат, Марка Кулића 32,
са намештајем, 13.000.
063/804-07-85.

КУЋА за рушење, Цара
Душана 73, 8 ари,
51.000. 063/820-53-34.
(270142)

СТАН, први спрат, 98
квм, укњижен, сређен +
гаража + велики подрум.
064/422-42-63. (269681)
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У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 квм. 065/35307-57. (270045)
ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,
строги центар. 063/17250-19. (270394)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
59 квм, I спрат, тераса,
ЦГ, укњижен, комплетно
сређен, намештен,
41.500, власник. 064/18242-00. (270791)
КОТЕЖ 2, четворособан,
трећи спрат, 92 квм, сунчана страна, 62.500.
063/856-74-02. (270675)
ИЗДАЈЕ једоипособан
стан, намештен, ТА, центар, обавезан депозит.
061/131-79-04. (271034)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, близу центра, грејање, КТВ, интернет, издајем. 061/204-76-26.
(270948)
ПРОДАЈЕМ станове у
Светозара Милетића 5 и
Војводе Радомира Путника 22/1. Контакт: Маријана, 063/693-944. (ф)
СОДАРА, 47 квм, двособан, I, 30.000; центар, 32
квм, 14.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (270984)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
V спрат, лифт, 52.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (270960)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка Зрењанина 14, купује
КОТЕЖ, 57 квм, двособан, 28.000; 65 квм, двои- једнособан и двособан
стан у згради, за познапособан, III, 42.000.
(324), „Медиа”, 315-703, тог купца. 345-534,
064/223-99-20. (270984) 064/246-05-71. (270965)

СТРЕЛИШТЕ, 103 квм,
трособан, 42.000; 52
квм, двособан, сређен,
34.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(270984)
НОВА МИСА, трособан,
сређен, II, ЦГ, 35.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (270960)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан, 44 квм +
Т, II, ТА, 25.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-6658 (271021)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан на дужи период. Тел. 065/643-6911, 013/235-37-00.
(270997)

КОТЕЖ 1, леп двособан,
62 квм, III, ЦГ, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (270960)
СОДАРА, 64 квм, две терасе, 35.000 евра; двособан, I спрат, ЦГ, 34.000
евра, договор. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(270965)

КОТЕЖ 2, 52 квм, двособа, 31.000; 64 квм, двоипособан, реновиран,
45.500. „Гоца”, 063/89977-00. (270977)

ПОВОЉНО трособан, 78
квм + 12 квм тераса, кухиња, усељив одмах, Миса. . „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270965)

ТЕСЛА, 40 квм, мањи
двособан, 21.000; 61
квм, двоипособан,
36.000. „Гоца”, 063/89977-00. (270977)

НОВА МИСА, двоипособан, 88 квм, III, 28.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (270960)
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КОТЕЖ 2, двособан, 57
квм + 6 квм тераса, повољно. . „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (270965)

ОГЛАСИ

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ
Понедељак,
31. децембар, од 8 до 13 сати.
Уторак и среда,
1. и 2. јануар – нерадни дани.

СОДАРА, двособан, III,
лифт, ЦГ, 53 квм. 31.000,
договор. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (270148)

Четвртак и петак,
3. и 4. јануар, од 8 до 13 сати.

ЦЕНТАР, 58 квм, двоипособан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270977)

Понедељак,
7. јануар – нерадни дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
леп распоред 68 квм, III,
ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (271020)

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

СТРОГИ центар, мањи
ЦЕНТАР, 2.0. 55, ЕГ,
двособан, 45 квм, VI, ЦГ,
30.000, улично, 34, гас,
сређен, 37.000. (336),
15.000. (338), „Јанковић”, „Олимп”, 351-061,
348-025. (271049)
063/274-951. (271020)

ЦЕНТАР, ненамештен
двособан стан, грејање.
Тел. 064/354-69-01.
(271010)
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МИСА, мањи двособан,
50 вм, I, TA, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (271020)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 квм, IV, ЦГ 28.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (271020)
ТЕСЛА, 58 квм ЦГ,
37.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (271011)
СОДАРА, двособан, II,
две терасе, TA, 30.000,
договор. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (270148)
КОТЕЖ 1, 49 квм, ЦГ, повољно, 22.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (271011)
КОТЕЖ 2, 67 квм, V,
40.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (271011)

ЦЕНТАР, 38 квм, дворишни, леп, 18.000, мањи
двособан, сређен. „Гоца”,
063/899-77-00. (270977) СОДАРА, I, 47 квм, ЦГ,
30.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (271011)
КОТЕЖ 2, четворособан,
III, 91 квм, ЦГ, 60.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(270148)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 57 квм, први спрат,
ЦГ, 30.500. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (271078)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. (677),
МАРГИТА, једнособан, II, „Нишић”, 362-027,
32 квм, тераса, гас,
064/206-55-74. (271078)
25.000. (353), „Премиер”,
ТРОСОБАН, Миса, II, 74,
352-489, 063/800-44-30.
31.000; једноипособан,
(270148)
Маргита, I, тераса,
КОТЕЖ 1, гарсоњера, I,
28.000, гаража. (67),
28 квм, ЦГ, 20.500. (353), „Милка М”, 063/744-28„Премиер”, 352-489,
66. (4793)
063/800-44-30. (270148)
ДВОИПОСОБАН, шири
ЦЕНТАР, 3.0, 76, 42.000; центар, приземље, старогарсоњера, 24, 19.500.
градња, само 25.500,
(338), „Јанковић”, 348Маргита, ПР, нов, 64
025. (271049)
квм, укњижен. (67),
„Милка М”, 063/744-28УЖИ центар, 39, ТА,
66. (4793)
улични, усељив, 14.000.
„Трем 01”, 063/836-23СТРЕЛИШТЕ, двособан,
83. (271052)
II, ЦГ; комплетно реноНОВА МИСА, једноипособан, II, 46 квм, TA,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(270148)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, VII,
претворен у двоипособан,
лифт, 32.600. „Трем
01”,063/836-23-83.
(271052)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан, 83 квм, ЦГ, VI,
52.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (271052)

СОДАРА, 56 квм, двособан, 31000; 73 квм, трособан, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (270977)

ЦЕНТАР ШИРИ, нов 143
квм, дуплекс, 580 евра +
ПДВ. „Гоца”, 063/899-7700. (270977)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 квм, III, ЦГ, одличан,
42.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(271020)

ТЕСЛА, једнособан, 43
квм, III, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (270824)
КОТЕЖ 1, двособан, 49
квм, IV, 22.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (270824)
TЕСЛА, двособан, III, ЦГ,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (270824)
СТРОГИ центар, трособан, сређен, III, лифт, ЦГ;
74.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (270824)
СТРЕЛИШТЕ, 30 квм, реновиран, ВПР, ЦГ, нов
намештај, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271078)
СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, надоградња, нов, 48.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271078)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
32.500, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (271078)
ЦЕНТАР Стрелишта,
ктрособан, 78 квм, трећи
спрат, 44.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (271078)

виран, 34.000; двособан,
V, ЦГ, уредан, изворно ,
28.000; већа гарсоњера,
18.000. „Лајф”, 061/66291-48. (271101)
ГАРСОЊЕРЕ, Самачки,
сређена, хитно, Тесла, I,
прелепа, договор. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4793)

ЈЕДНОСОБНИ, Тип Станко, I, 16.500; Миса, I, 35,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4793)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у качареву, укњижен, помоћни објекти,
повољно. 062/163-37-26.
(271093)
ЦЕНТАР, нов двособан,
52 квм и трособан, 95
квм, II, ЕГ, близу центра,
одличан дворишни
18.000. „Лајф”, 061/66291-48. (271101)
МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; Тесла, I, 36, сређен, 29.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4793)
ТЕСЛА, двоипособан, IV,
ТА, 28.000; трособан, ЦГ,
IV, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (271101)
СОДАРА, двособан, леп,
ТА, IV, 30.000; трособан,
ТА, III и троипособан,
одличан распоред, VI,
ЦГ, 52.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (271101)
ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,
строги центар. 063/17250-19. (270394)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно
потребни станови, првенствено центар, Содара, Стрелиште. 060/55164-50.(271012)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(271053)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15, тражи
станове на добрим локацијама, брза исплата.
(271081)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 1, за познатог купца, исплата одмах. Агенција „Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15. (271081)
КУПУЈЕМ стан једноипособан на Котежу 1 или 2.
Јелена, 064/904-50-80.
(271081)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

АКЦИЈE

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

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

ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА

Цена: 100 динара

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

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УРИНА
(физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

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

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

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

др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

Цена: 400 динара

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

•
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособандвособан стан за реновирање, исплата одмах.
064/206-55-74, 013/362027. (271078)

ПОТРЕБАН мањи намештен стан на Котежу 1
или Тесли. 063/354-482.
(271081)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 063/777-2708, 013/355-575.
ИЗДАЈЕМ мањи нов ком- (271086)
плетно намештен стан у
центру на дуже. 064/440- СТАН, нова Миса, 60
квм, полунамештен, гре56- 05
јање на струју, на дуже,
ИЗДАЈЕМ двособан стан
120 евра. 063/756-15-82.
на Содари, делимично
(271100)
намештен, трећи спрат.
063/217-151. (270223)
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
60 квм. Тел. 352-394,
061/178-97-40. (ф)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан, ненамештен,
Тесла. Тел. 251-57-39.
(270899)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм, Војводе Путника 29.
063/278-250. (270966)
ЛОКАЛ, Карађорђева 70
квм, хитна продаја,
55.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (270977)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,
центар, приземље, зграда
у Карађорђевој. 064/88675-23. (271087)

ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛ, 40 квм, ТЦ Змај
Јовина, први до Његоше- ПОТРЕБНО особље за
ве. 063/201-366. (270982) продају, у пекари. CV
слати на mail:
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
pekarasmiljanic@mts.rs
150 квм, екстра сређен.
064/217-48-56. (269837)
063/389-972. (271072)
„WEIFERT DISTRIBUCIJA
PIĆA” потребни возачи Б
и Ц категорије и физички
радници. 062/446-285
(270078)

ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА. Потребни вредни и
одговорни људи. 064/24145-14. (270854)
ПОТРЕБНА кројачица са
искуством за стално или
повремене послове, одлични услови. Тел.
063/330-335. (270805)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице у кухињи
и за роштиљем, локал у
Браће Јовановић.
063/897-55-04.
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице у кухињи
и за роштиљем. Локал у
центру. 063/834-88-10.

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (271028)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 063/82087-61. (270512)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
/270961)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и дистрибуцију штампе.
069/867-72-07. (270275)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, ЦЕНТАР, приземље, ло311 квм. Тел. 064/823-62- кал нов, Куткова зграда,
31. (271019)
хитно. „Милка некретниИЗДАЈЕМ локал 45 квм и не”, 063/774-28-66.
(4795)
канцеларијски простор.

CAFFERU „IMPERIAL” поСАЛОНУ намештаја потребна девојка за рад.
требан монтажер са иску063/372221. (270659)
ством. Тел. 410-180,
ПОТРЕБНЕ раднице са
060/645-91-45. (270917)
искуством у шивењу на
ПОТРЕБАН помоћни радендлерици и равној маник у кухињи и конобар.
шини. Тел. 063/330-335.
Ресторан „Звезда”, Стева(270805)
на Шупљикца 88.
063/278-250. (270967)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-23- (270966)
40. (270892)
ИЗДАЈЕМ леп нов комфоран стан. 065/300-31-30.
(271092)

marketing@pancevac-online.rs

ДВОРИШНИ стан, намештен, центар, женској
особи, 100 евра са грејањем. 065/520-53-00.
(271070)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, централно грејање, намештен. 063/83111-83. (270886)

ОГЛАСИ

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер и ученица.
064/329-49-19. (270908)
ПОТРЕБАН озбиљан возач Б категорије од 30 до
50 година. 063/216-992.
(270909)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње потребне конобарице. Тел. 064/349-93-43.
(270974)
ПОТРЕБНА озбиљна радница за рад у шанку у кинеском ресторану
„MenyQ”, од 25 до 40 година. Пријава обавезна +
27.000 плата. Радно време од 14 до 22. 013/352783, Доситеја Обрадовића б.б. Доћи лично.
(270998)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462`12-61. (271078)
ПОТРЕБНИ возачи камиона Ц и Е категорије са
искуством, на киперима,
може и обука. 060/03356-10. (270989)

ФИРМИ „Хумано срце”
д.о.о. потребни продавци
на терену. Предност возачи са сопственим возилом. Плата од 40.000 –
100.000 динара. Звати
опсле 17 сати. Тел.
064/215-23-72. (271083)
ПОТРЕБНЕ раднице или
радник за рад у топ маркетима за све информације. Звати на 064/13807-27.
ПОТРЕБНА озбиљна радница на индустријским
шиваћим машинама.
069/235-71-00. (271045)
ТРАНСПОРТНОМ предузећу потребан администраивни радник. Услови:
економски техничар, енглески језик. CV послати
на: 064/214-33-92.
(271051)
ПОТРЕБНИ радници за
перионицу NNES AUTO,
Баваништански пут 56,
Панчево. 065/599-55-00.
(271091)

ПОТРЕБАН радник за
рад на бензинској пумпи
у Панчеву. 0673/775-2992. (271075)
ПОТРЕБНИ радници машинске струке за рад.
Тел. 066/508-06-41.
(270913)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање
и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55. (270992)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
(269845)

Петак, 21. децембар 2018.

ОГЛАСИ

УСЛУЖНО КРЦКАЊЕ лешника, 30 динара/1 килограм. 064/329-49-19.
(270908)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке услуге. 060/545-34-04
(270086)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (270280)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета индикаторе, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (270461)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (270386)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (270426)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и антена плус. 064/866-20-70.
(270996)

РАДИМО све физичке
послове, чистимо подруме, таване, наш превоз.
064/144-37-65. (270907)

МЕЊАМ пелене, нега покретних и непокретних.
061/660-31-84. (270971)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ДРВОСЕЧА, исећи ће морадови. 065/842-84-29,
торном тестером свако
063/842-84-29. (270863) дрво које вам смета.
063/369-846 (270912)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(169124)
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ПОВОЉНО радим гел
лак, масажа руку гратис.
062/314-680. (270920)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (270945)

ЕЛЕКТРИЧАР ради нове
инсталације, поправља
старе, ремонт бојлера, ТА ВОДОИНСТАЛАТЕР: одпећи, ел. Шпорета и оста- гушење судопере, купатилих ел. Уређаја. 060/521ла, адаптације, замене,
93-40. (270925)
поправке, повољно, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (271011)

ПРОФЕСОРКА српског
језика, часови за пријемни и вишу оцену.
064/131-59-56, 301-085.
(271037)
СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар-истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, одвоз шута и непотребних ствари и слични
послови. Дејан, 061/62614-50. (271068)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
ствари, утовар-истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (271068)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, (4795)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(4795)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (4795)

и палетне робе. 064/27156-57, 069/582-08-70.
(270723)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
СЕРВИС електроуређаја,
корекција километраже,
поправка ауто-кључева,
ЦО 2 апарата, продаја
половних, уградња, сервис ауто-радија. 063/80001-96, Дејан. (270918)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији. Иван, 063/10778-66. (4795)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидним хармовратима, уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
ОДГОВОРНО бих водила
ВОДОИНСТАЛАТЕР: од- 063/816-20-98, 013/351бригу о старијој полупогушење купатила, канали- 498. (271005)
кретној жени. 062/826СЕЛИДБЕ
и
превоз
робе
зације, водоводне адапта07-99. (271029)
УСЛУГЕ
„Бомбончић” – Борис –
ције, замена вирбли, венМАСАЖА за опуштање
комбијима, камионима,
КОМБИЈЕМ превозим ротила, батерија, санитариекипа радника, монтажа,
бу, ствари, селидбе и све вашег тела. Позовите.
је, све за воду, 0-24 сата.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ демонтажа, паковање
064/269-74-87, Марија.
остало. Најповољније.
радови, фасаде, ламинат, ствари, кутије за пакова- Пензионерима екстра по(270939)
065/361-13-13 (270895)
ње, фолија за заштиту на- пуст. Долазим одмах.
гипс. 061/283-66-41,
ЕМАЈЛИРАЊЕ
када,
по013/348-139, 064/493-44МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
064/317-10-05. (269928) мештаја. Селите се без
правка
ситних
оштећења,
стреса!!! Борис, 013/352- 63, 063/811-74-89, Јовирадови, кречење, глетоваПАРКЕТ
постављам
и
хоПАРКЕТ постављам и ходугогодишње
искуство.
536, 063/253-028,
чин. (270922)
ње, столарија, веома поблујем, мајстор с дугого063/145-39-97. (270935) блујем, мајстор с дугого- 064/444-66-74. bombonвољно. 064/280-26-15.
дишњим
искуством
из
ДеСЕЛИДБЕ комбијем и ка- дишњим искуством из Деcicb@gmail.com, (4795)
(269845)
ИСКУСНА мушко-женска бељаче, с материјалом
мионом Војводина, Срби- бељаче, с материјалом
фризерка, долази на кућ- или без њега. Ноле (имам
ЧИШЋЕЊЕ и спремање
или без њега. Ноле (имам
ја, са или без радника.
УСЛУГЕ превоза шљунка,
ну адресу. 060/525-75-65. и паркет), 013/665-220,
станова, пеглање веша.
и паркет), 013/665-220,
Најповољније, Иван.
061/412-44-50. (270924) (271035)
063/847-74-38. (270711) песка, ризле, грађевинске
063/847-74-38. (270711)
063/107-78-66. (4795)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (270386)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобиле. Сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271061)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301300. (270608)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(271089)
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ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

РОЛО НАЈ вам нуди поправку,уградњу ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, комарника, хармо-врата, туш-кабина,
роло челична заштитна
врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(270988)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, ламинат,
гипс. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (269928)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобиле. Сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271061)
УСЛУГЕ превоза шљунка,
песка, ризле, грађевинске
и палетне робе. 064/27156-57, 069/582-08-70.
(270723)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(271089)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобиле. Сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271061)
РАЗНО

МОЛЕ се очевици удеса
који се десио 11. новембра 2018. године, око 1
сат после поноћи, на панчевачком путу – у правцу
Панчева, између теретног
возила цистерне и путничког возила, јавити се
на тел. 063/865-07-83.
(270924)
ТУРИЗАМ

ЗЛАТИБОР, апартман,
ЕГ, КТВ, паркинг, ново.
Тел. 063/759-98-77.
(270979)

marketing@pancevac-online.rs

„КУТКО” Панчево: тражи
армираче и тесаре.
Контакт Маријана, 063/693-944,
Љупко, 063/313-844. (ф)

На основу члана 9. Правилника о ближим условима,
начину и поступку финансирања потреба у области
спорта на територији града Панчева („Службени лист
града Панчева” број 1/17 и 30/18) и чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07, 83/14- др. закон 101/16-др. закон и 47/18),
чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15-пречишћен текст
и 12/16), Градоначелник града Панчева расписује

ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”
ПАНЧЕВО, Његошева 1а

Обавештење
На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса
за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града
Панчева”, број 38/12 и 21/13), Градоначелник
града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
лицима која су стекла статус лица која
самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе, ради
остваривањa права на уплату доприноса
за пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање за 2019. годину
I. Право на уплату доприноса за пензијско,
инвалидско и здравствено осигурање има лице
које испуњава следеће услове :
1. има својство лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са
законом
2. има пребивалиште на територији Града Панчева
3. није остварио укупан приход у претходној
години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева
4. не поседује непокретну имовину (ни члан
заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник,
родитељи или усвојилац и друга лица која
живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.
II. Право на уплату доприноса за пензијско,
инвалидско и здравствено осигурање стиче се
на основу следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци) :
1. Формулар-пријава за остваривање права на
уплату доприноса за пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање
2. Образац 1 – изјава (преузима се на званичном сајту града, или на шалтеру Услужног
центра Градске управе града Панчева)
3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у
евиденцију
4. доказ о пребивалишту и доказ да није у
радном односу
5. Пореско уверење о висини остварених годишњих прихода
6. потврда Републичког геодетског завода –
Службе за катастар непокретности Панчево,
о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,
7. Оверена изјава о броју чланова заједничког
породичног домаћинства.
Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене обавезе у Пореској управи на основу доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, неће се узимати у разматрање.
III. Рок, начин објављивања и достављања
пријаве:
Пријаве на позив се могу поднети закључно са
31. 12. 2018. године
Пријаве са доказима се достављају путем
Услужног центра Градске управе Града
Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , са назнаком:
за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,
ради остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање”
Јавни позив je објављен у недељном листу
„Панчевац“ и на званичној интернет страници
града Панчева. Додатне информације могу се
добити на телефон 013/308 906, или путем
имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

JП „Градска стамбена агенција” Панчево, расписује Јавни позив за одабир корисника за давање у непрофитни закуп станова у јавној својини града Панчева на одређено време.
JП „Градска стамбена агенција” Панчево обавештава заинтересоване грађане са држављанством Републике Србије и пребивалиштем на
територији Града Панчева у непрекидном трајању од 1 године, да од среде 19. децембра
2018. године теку рокови за преузимање образаца и достављање документације за пријаву
на Јавни позив за одабир корисника за давање
у непрофитни закуп станова у јавној својини
Града Панчева на одређено време.
Станови се налазе на више локација, два стана
су у насељу Стрелиште у Улици Вељка Влаховића и осам станова у насељу Тесла у Чумићевој
улици.
Све информације о адресама, структури и процењеним трошковима закупнине и трошковима
становања, као и другим условима за учешће
на Јавном позиву биће објављене на огласним
таблама и званичним интернет презентацијама
ЈП „Градска стамбена агенција”Панчево и Градске управе Града Панчева.
Потребна документација за пријаву на јавни позив може се преузети у пословном простору ЈП
„Градска стамбена агенција” Панчево радним
данима од 9 до 13 сати.
Јавни позив траје 30 дана од дана објављивања
на огласној табли ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево и огласној табли Градске управе
Града Панчева, почев од среде 19. 12. 2018. године, а закључно са петком 18. 01. 2019. године.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Opštinska uprava Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko
pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 69.
stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni
glasnik RS”, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

OBAVEŠTENJE
o donetom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada, operatera
„BANAT METAL” D.O.O. Industrijsko naselje bb,
Debeljača.
Operater „BANAT METAL” d.o.o. iz Debeljače, Ulica Industrijsko naselje bb, Debeljača, podneo je
zahtev za izdavanje izmenjene integralne dozvole
za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog
otpada na lokaciji, Industrijsko naselje bb na katastarskoj parceli 3644/7 K.O. Debeljača.
U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj
501-56/18-04 od 19.12.2018. godine, kojim se
operateru „BANAT METAL” d.o.o. iz Debeljače, izdata integralna dozvola za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada na lokaciji u Debeljači, Industrijsko naselje bb, dopunjuje novim
indeksnim brojevima za koje se daje dozvola za
sakupljanje i skladištenje, sve po sprovedenom
postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane
operatera a na osnovu čl. 59., 60., 64., i 68. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”,
broj 36/09, 88/10 i 14/16).
Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15
dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u
prostorijama Opštinske uprave Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove, u vremenu od 10 do 14 sati.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti
žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ
ЗА 2019. годину
Градоначелник Града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна лица
да својим програмима и пројектима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области
спорта у следећим сегментима:
А) Предшколски и школски спорт
Б) Спортска рекреaција
В) Спорт особа са са инвалидитетом
Г) Такмичарски спорт
Д) Спорт у насељеним местима са територије Града
Панчева
Ђ) Организација спортских манифестација од интереса за Град Панчево
Е) Програми и пројекти за учешће на Олимпијским
играма – ТОКИО 2020
Ж) Програми и пројекти од посебног значаја за град
Панчево у 2019. години
1. Циљеви јавног позива:
Подстицање и стварање услова за унапређење
спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно- педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
Промовисање спорта као сегмент здравог животног
стила
Подстицање и подржавање спорта у насељеним местима са територије града Панчева
Подржавање резултата врхунског спорта
Промовисање Града кроз организацију спортских
такмичења и манифестација
Промовисање спортских програма и пројеката од посебног значаја за град Панчево
2. Предмет суфинансирања програма и пројеката
• Годишњи програми и пројекти из области предшколског и школског спорта
• Годишњи програми и пројекти из области спортске
рекреације
• Годишњи програми и пројекти спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом
• Годишњи програми и пројекти у области такмичарског спорта
• Годишњи програми и пројекти за спорт у насељеним местима са територије града Панчева
• Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево
• Програми и пројекти за учешће спортиста града
Панчева на Олимпијским играма-ТОКИО 2020
• Годишњи програми и пројекти који су од посебног
значаја за град Панчево
Начин располагања средствима из буџета града и
друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује
градоначелник Града Панчева и корисник средстава,
а у складу са Одлуком о буџету Града Панчева за
2019. годину, Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији Града Панчева и другим прописима.
5. Рок
Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма и пројеката из области
спорта у Граду Панчеву за 2019. годину је до 28. децембра 2018. године). Јавни позив ће се објавити у
недељном листу „Панчевац” и на званичној интернет
презентацији Града Панчева, ().
Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 сати), са назнаком:
„Јавни позив за суфинансирање годишњих програма
и пројеката из области спорта у граду Панчеву за
2019. годину” са називом области: предшколски и
школски спорт, спортска рекреација, такмичарски спорт, спорт у насељеним местима са територије Града
Панчева, спорт особа са инвалидитетом, организација спортских манифестација од интереса за Град Панчево, Програми и пројекти за учешће на Олимпијским
играма – ТОКИО 2020. и Програми и пројекти од посебног значаја за Град Панчево.
Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ - ЈАВНИ
ПОЗИВ”
Пријаве се могу доставити и препорученом пошиљком путем поште.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!
6. Додатне информације
Све додатне информације у вези са Јавним позивом
могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова
у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, II спрат, или на телефон Биљане Миоч, број 064/866-22-90.

Петак, 21. децембар 2018.
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ГРАД ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Тужна срца јављамо драгим пријатељима, Панчевцима, да је

Последњи поздрав
мајци

I
ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ
Предмет отуђења су кат.парцеле бр. 4973/5, 9416/32, 9416/33, 9416/35, 9416/36, 9416/37 и 9416/38 све К.О.Панчево, а како следи у табели:

Редни
број

Кат. парцела број

Потез

Површина кат.
парцеле

Почетна цена (РСД)

Гарантни iзнос (РСД)

ДРАГАН
СИМОВИЋ

1.

4973/5 КО Панчево

Хиподром

60.069 м2

54.154.005,60

10.830.801,10

2.

9416/32 КО Панчево

Сев. посл.зона

14.826 м2

11.398.080,50

2.279.616,10

3.

9416/33 КО Панчево

Сев. посл.зона

14.827 м2

11.398.849,30

2.279.769,86

4.

9416/35 КО Панчево

Сев. посл.зона

4.599 м2

3.535.665,21

707.133,04

5.

9416/36 КО Панчево

Сев. посл.зона

4.601 м2

3.537.202,79

707.440,56

АНЂЕЛКА, БОРИША
и ИВА СИМОВИЋ

6.

9416/37 КО Панчево

Сев. посл.зона

9.199 м2

7.072.099,21

1.414.419,84

(70/270994)

7.

9416/38 КО Панчево

Сев. посл.зона

9.200 м2

7.072.868,00

1.414.573,60

II
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ
II -1
Према Информацији о локацији бр.V-15-350-425/2018 од 06. 12. 2018. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева парцела
под редним бројем 1 налази се у обухвату Плана генералне регулацијеЦелина 2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Службени лист Града Панчева”, број 20/12, 34/12,
1/13, 3/13 и 16/16) и у Плану детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву
(„Службени лист града Панчева” бр.17/10 и 28/18)– у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле - изградња комерцијалних садржаја који су компатибилни основној намени зоне спортског центра, као
што су објекти у функцији филмског града (студио, објекти за едукацију,
туристички центар, пратећи објекти и сл.), у складу са планским актом.
II- 2
Према информацији о локацији бр.V-15-350-424/2015 од 05.12.2018.године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај Градске управе Града Панчева парцеле под редним бројем 2,3,4,5,6 и 7 налазе се у обухвату Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне
зоне у Панчеву („Службени лист Града Панчева”, број 30/17 и 1/18) – у
даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле-изградња индустријско-пословно-производних објеката, у складу са планским актом
III
ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Катастарске парцеле из табеле су опремљене објектима комуналне инфраструктуре.
У зависности од потреба инвеститора приликом изградње објеката, могуће је у складу са условима носилаца јавних овлашћења прибављених
у поступку издавања локацијских услова, извршити реконструкцију, доградњу или изградњу објеката комуналне инфраструктуре.
Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру:
Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне услове
за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Урбанизам” Панчево, осим када се ради о прикључењу на државни пут за које
услове за пројектовање и грађење саобраћајног прикључка прописује
надлежно предузеће ЈП „Путеви Србије”
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин
прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће.
Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење електроенергетске мреже прописује надлежно предузеће „Електродистрибуција” Панчево.
Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника
као и посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже
прописује надлежно предузеће АД „Телеком Србија”.
Термоенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове
за пројектовање прописује надлежно предузеће ЈКП „Грејање” Панчево
Топловод: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈКП „Грејање” Панчево
Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад,
РЈ „Дистрибуција” Панчево.
Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које
прописује надлежно јавно комунално предузеће.
IV
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОТУЂУЈЕ
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изведе неопходне геодетске радове, прибави потребне подлоге, изради техничку документацију, прибави локацијске услове, грађевинску
и употребну дозволу.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изврши евентуалну реконструкцију, доградњу или изградњу објеката комуналне инфраструктуре према условима носилаца јавних овлашћења прибављених у поступку издавања локацијских услова. У случају потребе за реконструкцијом, доградњом или изградњом објеката
градске комуналне инфраструктуре (која обухвата саобраћајне површине, саобраћајну сигнализацију, јавно осветљење, водовод, кишну и фекалну канализацију), иста се може изградити средствима лица којем се
парцела отуђује уз обавезу да пре подношења захтева за издавање
грађевинске дозволе за изградњу објекта на парцели закључи уговор са
имаоцима јавних овлашћења којим ће се утврдити износ трошкова комуналног инфраструктурног опремања средствима инвеститора (лица
које је прибавило парцелу) за који ће се умањити износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта, у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу ову материју.
Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени тече од
дана подношења пријаве радова, у складу са члановима 140. и 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује у обавези је да за парцеле под редним бројем 2,3,4,5,6 и 7 , којима је промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште, плати накнаду за промену намене земљишта пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.
V
ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA, НАЧИН
И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног надметања дата је у табели.

Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевинског земљишта, што
износи:
за парцелу под редним бројем 1.- 2.707.700,28 динара
за парцелу под редним бројем 2.- 569.904,03 динара
за парцелу под редним бројем 3.- 569.942,47 динара
за парцелу под редним бројем 4.- 176.783,26 динара
за парцелу под редним бројем 5.- 176.860,14 динара
за парцелу под редним бројем 6.- 353.604,96 динара
за парцелу под редним бројем 7.- 353.643,40 динара
Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању представљаће купопопродајну цену грађевинског земљишта.
Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује изјаву да је понудио највиши износ са назнаком висине износа у динарима.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана правноснажности наведеног Решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да исплати купопродајну цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу коме се
грађевинско земљиште отуђује као део измирене обавезе плаћања купопродајне цене и по правоснажности Решења о отуђењу грађевинског
земљишта које доноси Скупштина Града Панчева на предлог Комисије
за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта Града Панчева,
пренеће се на одговарајући рачун Града.
VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК ЗА ПОВРАЋАЈ
ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НЕ ПОНУДЕ
НАЈПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број 8400000003428741-76, по моделу 97, са позивом на број 02-226 отворен
код Министарства финансија РС – Управе за трезор, Филијала Панчево, прималац: град Панчево, сврха: Градска управа Града Панчева – гарантни износ за учешће на јавним надметањима, уплати гарантни износ
у висини од 20% почетнe цене која је дата у табели.
Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта је осам дана од дана јавног надметања.
Скупштина Града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.
Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач не закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, губи право на повраћај гарантног износа.
Ако дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта,
уплаћени гарантни износ представља део купопродајне цене.
Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши своју уговорну обавезу плаћања купопродајне цене грађевинског земљишта у прописаном року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једнострано
раскида. У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта
не врши се повраћај средстава која су уплаћена на име гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом
доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - „ЗА КОМИСИЈУ
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА-НЕ
ОТВАРАЈ”
Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју локацију (кат.парцелу) се односи и ко је подносилац пријаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и
исте ће бити одбачене.
Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на
адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2–4, најкасније до 23. јануара
2019. године, до 11 сати.
VIII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ
ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању мора бити потписана од стране
физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица одн.предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ,
седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци(за
правна лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода Града Панчева и
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
IX
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе Града
Панчева, Трг Краља Петра I 2–4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 23.
јануара 2019. године, са почетком у 13 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу
које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама ЈП
„Урбанизам” Панчево, у Улици Карађорђева бр. 4, Панчево, контакт особа: Милан Балчин, телефон број 013/219-03-20 и у просторијама Секретаријата за имовину Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I
2–4, Панчево, контакт особа: Дејан Јовановић, телефон број 013/351-228.

ЂУКИ

преминуо 12. децембра
2018. и сахрањен на породичном гробљу у Великом Гају

Последњи поздрав
мајци

од ћерке МИРЈАНЕ
с породицом
(9/270896)

Последњи поздрав
драгој особи

ЂУКИ

ЂУКИ
АРСА

од ћерке БИЉАНЕ
и зета МИШЕ
с породицом

Почивај у миру.
Породица ЂУРИЋ

(10/270896)

(42/270946)

Остали смо без најбољег пријатеља, друга широке душе

МИОДРАГА ЈАНКОВИЋА
Много смо тужни.
АДАМОВИ
(90/271037)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИОДРАГУ ЈАНКОВИЋУ
од породица ЈАКОВАШИЋ и ЖИВКОВИЋ
(68/270991)

13. децембра 2018. преминуо је наш вољени

РАДОВАН ЧЕЛИЋ
1965–2018.
Последњи поздрав.
Брат МИЛОВАН, снаја ИВАНА, братаница
АЛЕКСАНДРА, братанци АНДРИЈА и ЛАЗАР
(69/270993)

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

Преминуо је наш вољени

ТОМИСЛАВУ
БОШКОВУ
од комшија у Савској 16
(28/270923)

СИНИША ЛИЧИНА МИЋА

Последњи поздрав

ТОМИСЛАВ БОШКОВ

1954–2018.

1932–2018.

Био си љубав, радост и срећа. Нама најбољи и једини.
у 87. години, 16. децембра 2018.

Био си и остао наш анђео чувар.

Ожалошћени: син РАДОСЛАВ, снаја СЛАВИЦА, унуке ДЕЈАНА
и ЗОРАНА и унук МИЛОШ
(29/270925)

БОЈАНУ ГОЛИЋУ

Волимо те заувек: супруга ФАТИМА, синови ЖЕЉКО и МИЛАН,
снаје ВИШЊА и ИВАНА, унуци АНА, ОГЊЕН и ЛУКА

од комшија
у Моравској 11

(33/270932)

(12/270898)

Мом драгом зету

15. децембра 2018, у 80. години, преминула је наша

МИОДРАГ ДАВИНИЋ
1926–2018.

ЂУКА АРСА
1939–2018.
Сахрана је обављена 17. децембра 2018, у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву
Ожалошћене ћерке МИРЈАНА и БИЉАНА с породицама

Последњи поздрав нашем најмилијем и најдражем Мићи. Био си исувише добар за овај свет и
хвала ти што си нам га својом љубављу учинио
много лепшим.

МИЋИ
последњи поздрав и велико хвала за све у животу.

Волимо те највише: супруга ЈАСМИНА, ћерка
ГОРДАНА с породицом и син ДЕЈАН

Ташта МИЛКА

(112/271084)

(34/270932)

(8/270896)

Драги

Наш драги

МИОДРАГ ДАВИНИЋ
1926–2018.

МИЋО

Тугују: син ВЛАДИМИР, унуке ДУЊА и ОЛГА, сестре
ЈЕЛИСАВЕТА и ЗАГОРКА с породицама и пријатељи

Последњи поздрав нашем хероју, учитељу, нашем
уточишту – нашем Деки.
Љубав коју си посадио у наша срца, од нашег рођења до твог последњег дана, нас никада неће напустити.
Заувек ћеш бити велики део твоје три
унуке – ДИЈАНЕ, АЛЕКСАНДРЕ и ИВАНЕ

(63/270980)

(113/271084)

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
новинар
преминуо је 16. децембра 2018, у Новом Саду

Драги наш друже

Ти никада од нас не можеш отићи.
Био си наш и то ћеш заувек остати.
С љубављу ПЕТАР, СЕКА, ДАВОР и ДАРКО
(35/270932)

Последњи поздрав нашем пријатељу и колеги

инж. МИОДРАГ ДАВИНИЋ

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
С пуно поштовања опраштамо се од великог човека и дивног пријатеља.

1938–2018.
Сећаће те се твоја генерација 1957.

Породице СТОЈКОВИЋ и АЋАМОВИЋ

(62/270980)

(94/271041)

Последњи поздрав

ПОПУСТ

ДУШАНКИ БУГАРИНОВИЋ
ДОКСИ, ДРАГАНА и МИХАЈЛО
(6/270568)

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

од пензионера УПР „Србијагас” Нови Сад,
Клуб Панчево
(74/271003)

Последњи поздрав драгом пријатељу и дугогодишњем сараднику

ГРГА ПАПАЦ
Последњи поздрав чики.

МИОДРАГУ ДАВИНИЋУ
Породица ТОДОРОВ

ДРАГАНА, МАРИНА и БОРО

(50/270956)

(5/270888)

Петак, 21. децембар 2018.

После дуге и тешке болести 12. децембра
2018, преминуо је наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

15. децембра 2018. преминуо је наш драги

ИВАН ИВАНОВСКИ

ЂУРА Миливоја МАЈСТОРОВИЋ

1942–2018.

инж. технологије
1922–2018.

Ожалошћени: супруга РУМЕНА, син
ПРЕДРАГ, ћерка ЈЕЛЕНА, снаја ВЕСНА,
зет НЕНАД и унуци МИРЈАНА, МИЛАН
и МАРИЈА

преминуо 16. децембра.

ВЛАДИСАВ ЈЕВТИЋ

Сахрана је обављена 18. децембра на Старом православном
гробљу.

(17/270905)

Ожалошћени: братаница ДОБРИЛА БОБАНА, унуке ЉИЉАНА
и СВЕТЛАНА, зетови и праунуци МИХАЈЛО и НИКОЛА

Напустио нас је наш дека

1938–2018.
Сахрана је обављена 18. децембра на гробљу у
Качареву.
Почивај у миру, пуно смо те волели и хвала ти за
све лепе тренутке.
Твоја ЉУБИЦА

(46(270952)

(22/270910)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом деди

ИВАН ИВАНОВСКИ
1942–2018.

ЂУРА
МАЈСТОРОВИЋ

Његови унучићи: МИРЈАНА, МИЛАН
и МАРИЈА

Поздрав драгом комшији.
Станари зграде у
Браће Јовановић 35

(18/270905)

Последњи поздрав
пријатељу

(54/270952)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да
је 12. децембра 2018. године, у 69 години, преминула наша драга

ВЛАДИСАВУ ЈЕВТИЋУ
1938–2018.

ЂУРИ Миливоја
МАЈСТОРОВИЋУ

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.

инж. технологије
1922–2018.

СНЕЖАНА и БОЈАН са децом

Отишао си спокојно и мирно у дубокој старости. Да се живело по доброти, живео би вечно.
С љубављу и поштовањем нек ти је лака ова банатска земља.
Збогом драги деда Ђуро.
Унука ЦЕЦА ВУКОТИЋ, зет ИГОР
и праунуци МИХАЈЛО и НИКОЛА

(23/270910)

Последњи поздрав драгом ујаку

(45/270952)

Последњи поздрав драгом пријатељу и сараднику из Фабрике сијалица „Тесла”

ИВАНУ
ИВАНОВСКОМ
1942–2018.

БОЖА МАРКОВ РОГАН

МИЛИЦА ВУЈОВИЋ
1950–2018.

од породице
КАЛЕЈСКИ
из Самоша

Сахрана је обављена 15. децембра 2018, на Новом
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ВЕЛИМИР, ћерке ТИЈАНА
и ЗОРАНА с породицама

(19/270905)

(52/270958)

Последњи поздрав
драгом брату

Последњи поздрав

Сестрић ЈОВИЦА
(1/270866)

дипл. инж. ЂУРИ
МАЈСТОРОВИЋУ

Последњи поздрав великом човеку и колеги

од ЈОВАНА и ЕЛИЗАБЕТЕ ЖИВКОВИЋ
и МИРЕ ГЕРБЕ СТАНИШИЋ
(44/270951)

Последњи поздрав
нашем драгом куму

ДРАГИШИ АНТИЋУ

Последњи поздрав
куму

5. XII 1948 – 15. XII 2018.

ДРАГИШИ
АНТИЋУ

МИЛАНУ ЈАКОВЉЕВИЋУ

Породица АНТИЋ и сестра НАДА с породицом
(60/270975)

1958–2018.
Последњи поздрав драгом

Никада те нећемо заборавити.

од БИЦЕ и ГУТЕ
с породицом

САЊА и ЖИКИ

(109/271079)

МИЛОРАДУ
ПОПОВИЋУ
ДРАГИШИ АНТИЋУ
Лепа су била наша дружења, а сада остају само сећања!
ДУШАНКА, НАТАША, МИТАР, ШКРБА, НИКОЛА и
ДРАГИША пријатељи из „Тргопродукта”.
(55/270968)

од породице
НИНКОВИЋ
(103/270731)

(43/270947)

ДРАГИШИ
од породице
ЋОСИЋ
(7/270893)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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13. децембра 2018, у 92. години, преминула је моја драга мајка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
После тешке болести напустила нас је наша
вољена

18. децембра 2018. године преминуо је наш вољени

СЛОБОДАНКА
МИХАЈЛОВИЋ

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

ДУШАН НАУНКОВИЋ

Мајко, са осмехом си нас дочекивала и испраћала, била си жена великог срца, отишла си, али туга и бол остају за тобом.

1945–2018.

1936–2018.

Нажалост, дошло је време да ми живимо за тебе.
Вечно ћеш бити наше сунце и сијаћеш.

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави коју си нам пружила.
Твоја ћерка БУБА са унуком и снајом

Сахрана ће се обавити на Старом православном гробљу,20. децембра 2018, у 13 сати.

(86/271027)

13. децембра 2018. године, у 92. години, преминула је моја драга мајка

Ожалошћени: синови БРАНИСЛАВ
и ДАЛИБОР са супругама, унуке КРИСТИНА
и ЛАНА са мајком ЉИЉОМ, ДОРА, унуци
ДАВИД и ЛЕОН, сестра РАДА
и остала родбина и пријатељи
(95/271043)

Ожалошћени: супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН,
снаје ИВАНА и ОКСАНА, унуци СЕРГЕЈ, АЛЕКСА, ТЕОДОРА,
МИРЈАМ, РЕЉА и МИНА

16. децембра 2018. упокојила се наша мајка, у
96. години

(111/271082)

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

РИСТАНКА ВЛАТКОВИЋ

Сахрана је обављена 14. децембра 2018. године
на Православном гробљу. Почивај у миру мајко.
Ожалошћени: ћерка ВЕРА, зет НОВАК,
унуци и праунуке
(56/270970

Напустила нас је наша бака и прабака

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.

ЖАРКО БУНДАЛО
Драги деда...
Тешко је гледати дешавања која су испред мене, а тебе нема ту да ме подржиш онако како си само ти умео и знао...
Извини што нисам успео да пребродим најтежи задатак који си ми задао... Остао
сам без тебе...
Хвала што си увек веровао у мене и био моја највећа подршка и у добру и у злу...
Увек ћеш бити душа моје душе...
Волим те.
Почивај у миру.
Твој унук МИРОСЛАВ са ДРАГАНОМ и ЂОЛЕТОМ

Син ЦЕНКО и снаха ТАЊА
(97/271053)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

бака ТАНИ

баба ТАНИ

(85/271026)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав
нашој

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Унук ДЕЈАН, праунуке ДЕЈАНА и МИЛА и снаја БОБА
(57/270970)

од унуке НАТАШЕ,
зета ВЛАДИМИРА
и праунука ЗОРАНА
и АНЕ

Последњи поздрав драгој баки и прабаки

ТАТИ
од ћерке ЉУБИЦЕ и зета НИКОЛЕ
Нека те анђели чувају.
(83/271024)

Унуци САНДРА
и НИКОЛА
с породицама

Последњи поздрав оцу

НАДЕЖДИ ВУЈИЧИЋ

баба ТАНИ

У нашим си срцима, причи и сећању.
Унука ДАНИЈЕЛА, праунуке ДУЊА, TARA LOTTE и зет
СТЕФАН
(58/270970)

(99/271053)

Последњи поздрав
драгој ујна

(98/271053)

Последњи поздрав
мојој ујни, а нашој

(106/271069)

Последњи поздрав
драгој

ЖАРКУ
од ћерке МАРИЦЕ, зета ДРАГАНА, унука
ЗОРАНА и унуке ЈЕЛЕНЕ с породицом

ТАНИ

(84/271025)

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

од унука НЕБОЈШЕ,
снаје ТИХАНЕ
и праунука ЛУКЕ
и КАТАРИНЕ

Драги наш

Драги

1927–2018.
Последњи поздрав најдражој министарки.
Унук НЕНАД и снаја ТАМАРА

баба НАДИ

(87/271027)

Последњи поздрав

баба ТАНИ

МИЛОШ и МАРИЈА
са децом

МИЛЕНА са децом

(91/271038)

(92/271039)

Последњи поздрав

деда ЖАРКУ
од породице КЕЧА
(88/270133)

ЖАРИЈА

ТАВИЋУ

Био си наш ослонац,
снага и сигурност.
Хвала ти на свему.

Хвала Ти за дугогодишње дружење и пријатељство. Почивај у
миру.

ЗОРАН, СНЕЖАНА,
НЕМАЊА и МИЊА
(82/271023)

Памтићемо те по доброти и племенитости.
ЂУРО, КАТИЦА,
ВЕСНА, НИКОЛА,
РЕНАТО и БОЈАНА
с породицом

од породице МИТРОВИЋ

ЦАНЕ и ЗОРКА
(73/271000)

деда ЖАРКУ

(110/271080)

(89/271033)

Петак, 21. децембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на сина јединца

Последњи поздрав нашој вољеној
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НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА
25. XII 1990 – 25. XII 2018.

МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЋ

Tи си увек у мом срцу
и мислима.

ДУШАНКИ КАРИЋ

1940–2018.

Воли те мама

4. IV 1938 – 18. XII 2018.

(108/271076)

Туга и бол за тобом остају заувек.
Никад те нећемо заборавити.

1990–2018.

Супруга ДРАГИЦА, ћерка МИЛИЦА с породицом
и син ИВАН с породицом

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

(107/271071)

Волимо те.

Син МИОДРАГ и ћерка МИРЈАНА с породицама
(104/271064)
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НЕБОЈША
РЕЛИЋ РЕЉА

Сећање на драге родитеље

Године које пролазе
не могу избрисати
сећање на тебе.

Последњи поздрав

ВУЈИЋ

Породице АЛЕКСИЋ
и МАРКОВИЋ
(115/4795)

31. децембра 2018. навршава се годину дана
откако није с нама наш

ГЕОРГИЈЕ

ЈОВАНКА

1931–2008.

рођ. Николајев
1933–2017.

ДУШАНКИ КАРИЋ
БРАНКО
СТОЈМЕНОВИЋ
Породице: ДОЈЧИНОВСКИ, САВЕСКИ и АТАНАСОВСКИ

(114/271098)

Последњи поздрав
драгој комшиници

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.

1957–2017.
Супруга МАРА, синови
ДАЛИБОР и ЈУГОСЛАВ,
снаје МАРИЈАНА и ИЛДИКО и унук СТЕФАН

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом

(80/271018)

(101/270156)

СЕЋАЊЕ

23. XII 2017 – 23. XII 2018.

Последњи поздрав

СТОЈАН ГВОЗДЕНОВИЋ
19. XII 2004 – 19. XII 2018.
С љубављу и поштовањем породица

СЛОБОДАНКИ
МИХАЈЛОВИЋ
Станари зграде у
Михајла Петровића
Аласа 21

(78/271016)

МИЛОШ КРАЧУНОВ
ДУШАНКИ КАРИЋ

Прошло је четрдесет
тужних дана

Драгом сину и унуку

Драги наш тата,

1938–2018.

година тешка... претешка

(37/270937)

Бол, туга, неверица...
огромна празнина... тишина

Четрдесет најтужнијих
дана

Колектив „Георада”

(105/271064)

ДУШАНУ
ТОШКОВИЋУ

ЂУРО
САМАРЏИЋ

27. VI 1996 – 27. VI 2018.

Знао си колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико
нам недостајеш.

22. децембра 2018. даваћемо шестомесечни помен, у 9 сати, на гробљу
Котеж. Дани пролазе, а
туга за тобом је вечна.

Воле те твоје унуке
ДАДА и СЕКА,
син ДЕЈА и снајка
МАРИЈА

Ожалошћени: отац
РАТОМИР, деда
МИХАЈЛО, баба
СТОЈАНКА, ВИОЛЕТА
и ИЛИЈА

(65/270983)

(100/271054)

Прошла је тужна година без наших милих

ИВАНКА
МАРИЋ
1941–2018.

Твоја ГОЦА с породицом
(96/271044)

АНА

(32/270930)

СЕЋАЊЕ

ДЕНЧАН

Мајко моја, знала си колико те волим, али никада нећеш сазнати колико ми недостајеш.

С љубављу, поштовањем и захвалношћу
твоја породица

МИЛАН

С љубављу и поштовањем ваши: САЊА, СНЕЖА и ЈОЛЕ
(102/271058)

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.
Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО
(77/271014)
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Једанаест дугих година, године бола

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

23. децембра 2018. године, навршава се десет
година од смрти наше драге и незаборављене

МИРКО
ВУКАЉЕВИЋ

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ
Много боли и повређује старе незарасле
ране.
Туго и љубави наша!

2005–2018.
Заборав не постоји,
успомене на тебе трајаће вечно.
Супруга МИЦА
са децом
(47/270953)

За тобом ћемо жалити док смо живи...
Сећање на нашу драгу

Тата БАНЕ, мама МИРА и брат
ДРАГАН с породицом

ЉУБОМИР МАРТИНОВ
БАТА

ДРАГИЦЕ ДОШЕН

27. XII 2011 – 27. XII 2018.
27. децембра 2018. навршава се седам година откада те нема. Туга и бол се смењују, а празнина за тобом је све већа.
Твоји: МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

(75/271008)

(13/270900)

23. децембра навршава се четрдесет дана
откако смо остали без наше драге мајке

Прошле су две тужне године откада ниси
са нама, вољени наш тата

ЗДРАВКУ
ВАСИЉЕВИЋ
2008–2018.
Породица

1948–2008.
Бол и туга не нестају временом јер празнина
коју је оставио твој одлазак остају вечно.
Твоји најмилији: супруг ПЕТАР, син ДУШАН,
снајка ЈАН и унука АНА у Аустралији, кћер
МАРИЈАНА у Америци, сестра ДАНИЦА са породицом, брат ДРАГАН са породицом, стриц
МИЛАН са породицом, брат од стрица ЖИВОРАД са породицом, сестрићи МИЛЕ, МИРОСЛАВ, СЛАВИША и ХРАНИСЛАВ са породицама, сестричине НЕВЕНКА, МИРЈАНА, НЕВЕНА и ЉИЉА с породицама, синовац БРАНКО са породицом, синовица ДАНИЦА и РАДА
са породицама, заова ЈОВАНКА, кумови и
пријатељи.
Сви који су те познавали радо те се сећају.
(31/270930)

(4/270882)

20. децембра навршава
се петнаест година од
смрти нашег тате

РАДУНКЕ ПЕТРИЋ

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
Чувамо и гајимо успомене на тебе и никада те нећемо заборавити.

Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА, ВЕРА,

Почивај у миру.

ТАЊА и РУЖА с породицама
Твоји: ДРАГОСЛАВ, АДРИЈАНА и ЈАГОДА
(21/4795)

21. децембра 2018. године
навршава се четрдесет дана откада нас је напустио
наш драги отац, деда и
таст

СЕЋАЊЕ

ДУШАНА
РАИЧЕВИЋА
Празнина је велика, а
туга још већа.
Твоја деца: СТЕВО,
ЉИЉА и МИРА
с породицама

(40/270942)

Драгом брату

МИЛИВОЈ МИЈАТОВ
Миле наш,
Прошло је пет година а ти си свакодневно у нашим срцима и мислима, али те нема тамо где
нам највише недостајеш, у животу.
Празнина остаје, до краја живота, а љубав је вечна.
Твоји најмилији
(38/270938)

(39/270939)

ЈОСИМОВ

ЖЕЉКУ ЂУРИЋУ
24. XII 2016 – 24. XII 2018.

ЈЕЛЕНА
ЂУРИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ПОПОВИЋ
(67/270990)

МИРОСЛАВ
ЕРДЕЉАН

рођ. Илијин
Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно
трају.
Ћерка ЉИЉАНА и зет
РАДИША
(41/270944)

26. децембра 2018. навршава се десет година откада ниси са нама

2. XI 1940 – 11. XI 2018.
Твоји: ћерке ЗОРАНА и
ДАНИЈЕЛА, унуке СИМОНА и КАТАРИНА и зет
МИОДРАГ
(26/270914)

СОЊА
ВАРИ
2015–2018.

Мили наш

Заувек си у нашим
срцима.

САВА

КРИСТИНА

мушки фризер
и педикир
1979–2018.

1981–2018.
ДЕЈАН и МАЈА

Твоја породица
(2/270867)

МИЛЕНКО СТОЈАДИНОВ
1959–2008.

СЕЋАЊЕ

МИЛАН ЛОНЧАРЕВИЋ

(59/270972)

22. децембра, у 11 сати, даваћемо помен на гробљу Котеж.

19. децембра је десет година.
Само ми знамо колико нам недостајеш.
Воле те твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(79/271017)

(61/2709789)

Петнаестогодишњи помен нашем драгом

МАРИН

БОЖИДАР
ЏУНИЋ

БРАНКО
МИЛЕУСНИЋ

крзнар
2002–2018.

2017–2018.

ДУШАНУ ГРУЈОВИЋУ

Година дана без драгог пријатеља.

20. XII 2003 – 20. XII 2018.
С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Твоји најмилији
(51/270957)

Породица БЕЛИЋ
(71/270995)

КАЈА

МИЛЕ

21. XII 2006.

22. XII 2009.

Синови КОСТА и СРЂАН, снаја ДАЦА и унука ДЕЈАНА
(49/270955)

Чувамо сећање на нашег Божу.
Твоји: МИЛОЈЕ,
ЗОРАН и ЗОРИЦА
с породицама
(53/270959)

ЧЕДОМИР
КАЛИЧАНИН
Прошло је десет година а ти си и даље
међу нама – увек, заувек.
Твоји најмилији
(66/270987)

Петак, 21. децембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ
на нашу драгу
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ПОМЕН

ДУШАНКУ КАЊЕВАЦ

Анђеле наш

МЛАДЕН ПУЗИЋ

рођ. Ћуковић
26. XII 2002 – 26. XII 2018.

XII 2016 – XII 2018.

Године пролазе, а Ти си и даље у нашим мислима и срцима.

Чувамо те у срцу и души.

Твоји: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА,
ЖАРКО и ЗОКИ

Породица

(93/271040)

(48/270954)

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

СЕЋАЊЕ

У суботу, 22. децембра 2018. године, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, даваћемо шестомесечни помен

Као да ти чујем глас из даљине, поглед те
тражи кроз овај дим тишине.
Суза у оку хоће да проговори, пада на земљу, као да хоће да поздрави...
Најболнијих шест месеци без тебе...

СПОМЕНКА МИЛЕНКОВИЋ

МИРУ АДАМОВИЋУ
С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима и увек ћемо те
чувати од заборава.
Време пролази, туга и бол остају.
Вечно ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син МИЛАН
и ћерка ЈЕЛЕНА с породицом

Мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА
и твоји ЦИПЕЛИЋ
(36/270937)

1952–2013.
Године пролазе, а сећање и успомене остају.
Твоји најмилији
(30/270781)

(16/270904)

25. децембра 2018. навршиће се четири године
без наше драге супруге, мајке и баке

24. децембра 2018. навршава се тужних четрнаест година без нашег драгог

СЕЋАЊЕ

МАНИЋ
МИЉАНКА МАРИНА МАРЕТА
Све време си у срцима и души твоје супруге
РАДМИЛЕ, сина СЛОБОДАНА, снаје ЕДИТЕ,
ћерке АНЂЕ, зета ДРАГАНА, унука МЛАДЕНА и
НИКОЛЕ и унуке МАРИЈЕ

МИЛИЦЕ ВИШНИЋ

ЗОРАН

(3/270870)

ГОЈКО

Твоји најмилији

Четири године туге и бола. Сине једини, сваки дан без тебе је у сузама, а
бол је неиздржива.
Поносна сам што сам вас имала.
Неутешна мајка и супруга ЈАГОДА

(20/270906)

(15/270902)

Време пролази, али љубав и сећање на тебе никада.

23. децембра 2018. навршава се година откада
није са нама наша вољена мама и бака

СЕЋАЊЕ
18. децембра 2018. године навршило се петнаест година од смрти мог драгог

Прошла је тужна година без наше

И после једанаест година бол и туга су велики

РУМЕНЕ КОЦЕВИЋ
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомене на
тебе!

КОНСТАНТИНА РИСТИЋА
1933–2003.

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ
Мама, недостајеш... Тако слаба реч у коју треба
да стане наша блискост, сви мајчински саосећајни погледи, речи утехе, лековити загрљаји, љубав која брише сваку сузу.

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM
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(81/271022)

Сећање на драге родитеље

СТАВРЕСКИ

САША
КОВАЧЕВИЋ
9. VII 1977 – 18. XII 1999.

Ћерка ЗОРИЦА с породицом

Заувек си у срцу и мислима маме и сестре
СЛАЂАНЕ с породицом

(27/270919)

(11/270897)

ДРАГОМИРКА

(72/270999)

МИЛАНЕ

Твоје ЈЕЛЕНА и СЛАЂАНА са децом

РАТКО

Брат МИРЕ и снаја ВУКИЦА с породицом

Време пролази, а сећања не бледе.
Супруга МИРЈАНА с децом
(64/270981)

Накупило се свега...
и суза и бола и туге...
Без тебе је празан
сваки дан, а живот
је наш – као казна.
Много нам
недостајеш!

22. децембра 2018, у
11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Већ четрдесет дана
ниси са нама

Твоја породица
КАЉЕВИЋ

ЈЕЛЕНА
ПЕЈИЋ

(76/271013)

НИКОЛА
ЂУКИЋ
1983–2018.
Син ЖИВОЈИН
(14/270901)

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

ЈЕЛКИ
ПЕЈИЋ
Њени најмилији
(24/270911)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Кум ВИКТОР
(25/270911)
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Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање
341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
ДОБИЛИ БЛИЗАНЦЕ – ЋЕРКУ И СИНА
27. новембра: Николину и Валентина – Анамарија и Никола Фрицкер.

ДОБИЛИ ЋЕРКУ
9. новембра: Лорену – Марина Тудић и Славиша Трајковић; 22. новембра: Теу – Наташа Пантић и Александар Илијевски, Круну Душанку – Дарија Ђуровић и Данијел
Кнежевић; 23. новембра: Софију – Илонка Балог и Даро Маричић; 27. новембра:
Елену – Албина Крецу Шубља и Жанијел Шубља; 30. новембра: Бојану – Јованка и
Никола Смиљанић, Катарину – Дивна и Владимир Васић.

17. новембра: Огњена – Мирјана Петровић и Александар Пешевси; 21. новембра: Михајла – Бисерка и Александар Алексоски, Аранђела – Јасмина Стојков и Никола Новаков;
26. новембра: Вукана – Сања и Бошко Рунић, Оливера – Анка и Ландо Паригрос; 27. новембра: Андреја – Ана и Јан Липтак; 28. новембра: Александра – Јована Калаба Убипарип и Далибор Убипарип, Душана – Драгана и Драган Милићев, Стефана – Тамара
Богдановић и Марћел Мунћан; 29. новембра: Алексу – Александра и Мирослав Младеновић; 1. децембра: Вукашина – Јелена и Милош Малетић, Ђорђа – Мирјана Мањенчић
Савановић и Бојан Савановић; 2. децембра: Матеју – Александра и Дејан Станковић.

ВЕНЧАНИ

(23. 9 – 22. 10)

Успорите при доношењу битних
одлука, јер ако се оне односе на
породицу, може се догодити да
поступите исхитрено и начините
грешку. Сву снагу усмерите на
нове пројекте или тражење новог
посла. Врућа љубавна седмица.

УМРЛИ
23. новембра: Ержи Миуца (1953), Вукоман Вучковић (1955), Љубинка Грговски (1952),
Мирко Курај (1960), Радивоје Мајдак (1969); 24. новембра: Вукосава Дакић (1928), Аница Петровић (1932), Србијанка Вучић (1933); 25. новембра: Миливоје Шарац (1936); 26.
новембра: Милева Тасић (1927), Јозеф Пирков (1943), Наталија Штиблијановић (1924),
Љиљана Глуваков (1933), Ике Матовић (1933), Раде Стојнић (1934), Драган Давидовић
(1953), Милинко Бештић (1951), Милена Стојшин (1949); 27. новембра: Павле Киш
(1940); 28. новембра: Станимирка Влаховић (1941), Лепосава Павловић (1928), Видосава Кузмановић (1937), Павел Пеиа (1948), Десанка Ђукановић (1931), Србијанка Денчић
(1928), Мирослав Киџин (1951); 29. новембра: Станко Матијашевић (1937), Валерија
Њерш (1934), Никола Ардељан (1939); 30. новембра: Драгиња Станимировић (1929),
Јана Кнежевић (1943), Радивојка Митровић (1948); 1. децембра: Зоран Ротар (1946), Бојан Голић (1934), Живанко Васић (1946), Васиљка Зуровац (1934), Миле Томашевић
(1942), Љубица Опачић (1934), Божидар Стојановић (1942), Дарко Бихлер (1984), Велинка Петрушић (1937); 2. децембра: Стеван Марков (1948), Божидар Марков (1929), Златко Берацка (1965), Владимир Башнар (1984); 3. децембра: Миодраг Мацедељан (1960),
Радомир Сајић (1946) Владимир Милићевић (1947); 4. децембра; Љубица Кнежевић
(1929), Воја Филиповски (1937), Милутин Бикар (1937), Мара Лукић (1932); 5. децембра:
Стојан Станковић (1928), Милинка Миловановић (1953), Јелисавета Анђелевски (1944),
Душанка Бугариновић (1935); 6. децембра: Иванка Марковић (1935).

КОКТЕЛ

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. представник (лат.), 2. унутрашњи простор грађевине (грађ.), 3. крилати кичмењак
(мн.) – турски великаш, 4. грчко бело вино – узвик при скоку, 5. област у Швајцарској – оно што је познато (лат.), 6. девето и десето слово азбуке – некадашњи бразилски фудбалски ас, 7. птица грабљивица – органска једињења изведена
из амонијака, 8. становник Неготина, 9. фармерке.
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Непланирани пут и сусрет са
старим пријатељем може из корена променити ваш пословни
статус. Понуде на које сте заборавили, поновно ће бити актуелне. Љубавни живот ће вам бити
узбудљив. Много догађања и излазака донеће вам нову љубав.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Предстоји вам напорна и стресна
недеља. Останите оптимистични,
за неколико дана ће се све смирити. Не запуштајте своје обавезе. Одредите приоритете и делајте. Подршка партнера је несебична, не одбијајте је.

1. децембра: Марија Вељић и Живко Вељић, Далиборка Јовић и Коста Илић, Татјана
Петричић и Младен Ивановић; 6. децембра: Наталија Вујић и Неша Ђорђевић, Магдалена Нађ и Мирослав Златковић.

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
ВОДОРАВНО: 1. држава у Азији (0), 2. ознака за волт – према (1),
3. припадник једног семитског народа (0), 4. италијански глумац
(Франко) (0), 5. име глумца и певача Монтана – симбол азота (1),
6. учинити кривим (0), 7. индустријска област у Немачкој – стид,
срамота (1), 8. казнени завод (скр.) – левак (1), 9. ознака за разред
– амајлија (1), 10. птица грабљивица – боја за штампаче (0), 11. народни универзитет (скр.) – цртање тушем – први вокал (2), 12. тело
органског порекла (0), 13. становници Сталаћа (0), 14. који је мале
дебљине – изабрана лепотица (1).
УСПРАВНО: 1. простодушност, отвореност (0), 2. источњачка мандолина – монголски шатор (1), 3. симбол криптона – узвик нестрпљења (ама) – град у Белгији (2), 4. ознака за пречник – показна
заменица – тулипан (2), 5. недолазак (0), 6. име и презиме новинара и публицисте, добитника Новембарске награде Града Панчева за 2018. годину (на слици) (1), 7. ознака за рендген – тежња ка
промени доктрине (стр.) (1), 8. земљиште, некретнине (турц.) –
рођенданске посластице – име глумице Жирардо (2), 9. бетонски
митраљески бункер – Димин мускетар (1).

Вага

(21. 3 – 20. 4)

ДОБИЛИ СИНА

ЕНИГМАТСКИ

Сами уцртајте црна поља. У загради иза описа означен је њихов
број у појединим редовима и колонама.

Ован

Обратите пажњу на то коме шта
говорите. Много тога може бити
погрешно протумачено, а онда
ће вам требати много времена
да исправите криву Дрину. Уз
помоћ пријатеља ситуација ће се
решити повољно по вас. Љубавни живот стагнира.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Одавно нисте били у стању које је
између хаоса, еуфорије и панике.
Пожељно је да знате шта стварно
желите и да сву снагу усмерите
на то. Партнер вас иритира својом незаинтересованошћу. Близанци у вези осетиће се напуштеним, а многи ће то и бити.

Ведри и насмејани започињете
наредну недељу. Све што је стагнирало, коначно се покреће. Новац који дуго чекате, напокон
стиже. Седите и добро размислите у шта бисте могли да га уложите, јер понекад су ваши џепови
шупљи. Почињу љубавне игре...

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Помало сте посустали, опала вам
је концентрација и изгледа да се
полако предајете. Већ средином
седмице вратиће вам се радни
елан и кренућете свом снагом.
Ако вам искрсне пословни пут,
идите, јер постоји могућност да
некога упознате.

Нови послови су на видику. Потрудите се да одаберете оно у чему ћете се најлакше снаћи и што
ће вам донети сигурну зараду.
Новац вам стиже до краја идуће
седмице. Викенд искористите да
одете некуд с партнером.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Добро пазите да све обавите на
време и поштујте рокове. Осећате неки чудан умор, што може довести до грешака. Да не бисте
угрозили свој статус, узмите одмор. Љубавни живот вам је на
клацкалици. Не журите са одлукама.

Правите планове и сви су изгледи да се они могу реализовати у
скоријој будућности. Ситне законске заврзламе биће успешно
решене и пре него што очекујете.
Покажите партнеру колико вам
је стало до њега. Почните да
планирате заједнички живот.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Дали сте себи превише слободе
да одлучујете шта је најбоље за
људе око вас, а то вам се може
вратити као бумеранг. Проблеми
с неким од чланова породице ће
вас успорити, али то ће се показати као добро, јер сте на путу да
донесете лоше одлуке.

Пред вама су лепа породична
догађања. Многе Рибе ће размишљати о потомству. Право је
време за то. Мање несугласице
са члановима породице. Новчани прилив је мањи, али редован,
па нема озбиљног разлога за секирацију.
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ЖИВИ ПОДНО БУКУЉЕ
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AНЂЕЛКА РАНЧОВА
(НАПОМЕНА: етница је врста анаграма код кога поставка
садржи име женске особе, а решење представља назив за
особу која живи у неком граду).

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: ирак, в, ка, Арап, Неро, Ив, н, искривити, Сар, зазор, кз, точир, р, маскота, еја, тонер, ну, лави, а, организам, Сталаћани, танак, мис. Судоку: 317284695, 698157432,
425693178, 859421763, 173968524, 246735981, 561872349,
784319256, 932546817. Двострука укрштеница: репрезент, ентеријер, птице, ага, рецина, оп, Ерен, дата, зи, Адемир, еја, амини, Неготинац, траперице. Етница: Аранђеловчанка.
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 21. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

И ПАНЧЕВО, ПОПУТ МНОГИХ МЕТРОПОЛА, ИМА УЛИЧНЕ СВИРАЧЕ (2)

МАШТА ЛЕК ПРОТИВ ЛОШИХ СТВАРИ
Оно што карактерише многе
велике градове, попута Париза, Лондона, Прага... и нарочито Берлина, свакако је атмосфера која се може осетити
на улицама.
Један од најаутентичнијих
чинилаца тих позитивних вибрација сасвим сигурно је музика која етар боји у веселе нијансе, а допире из инструмената распоређених по фреквентним пешачким локацијама.
У последње време и у Панчеву се могу видети и чути такви ствараоци и само би невиђени намћор порекао да они
нама и нашем граду доносе
толико насушно окрепљење
душе...
Други од двојице препознатљивих панчевачких уличних свирача је Боривоје Николић Борко, који се већ неколико година најчешће може видети у
Градском парку, а у последње
време углавном у близини некадашњег хотела „Слобода”.
С те локације, препуне контраста, уз помоћ гитаре и других помагала, овај мултиуметник одашиље позитивне вибрације у виду егзотичних инструментала, који сваког, независно
од тога каква му је музика на
срцу, могу да релаксирају. Бар
на тренутак. А зна се да је цео
живот саздан од тренутака...
„Страх” од кловна
Овај креативни Панчевац рођен је 1973. године, а занимљиво је да је и његов отац свирао
рокенрол, и то у легендарним
„Хаскима”. Борко је још од тинејџерског доба у истим водама, а последње четири године
забавља народ на улици.
– Иако је свугде опуштеније
и инспиративније свирати него у свом месту, трудим се да
не досадим ни другима ни се-

би, па делом и због тога мој
репертоар је махом сачињен
од саме импровизације односно од неке мешавине фанка,
регеа, боса нове, блуза, афробита или било чега што ми падне на памет. Као и увек, то се
некоме свиди, некоме не, али
ја пре свега свирам за своју душу. Што се опреме тиче, с обзиром на то да не возим кола,
већ искључиво бицикл, она треба да буде лако преносива, јер
је сваки килограм више инспирација мање док стигнеш на
место наступа. У питању су једна мала гитара и једно појачалце „роланд мобил кјуб”, на
батеријски погон, па тако и чувам околину – прича Борко.
Његов стил је повезан с мирнијим местима, како би себе
могао лакше да чује, а поред

парка, то су и Народна башта
и тамишки кеј.
– Понекад наступам и на аутобуским станицама, попут оне
код моста ка Београду. Једном

сам свирао и код јавног тоалета који не ради. Иначе, пре
подне није толико атрактивно
зато што су људи у јурњави због
неког посла или плаћања рачуна, па су много расположенији по подне и увече. Клинци
увек најискреније реагују и одмах почну да играју. С друге
стране, догађало ми се да ме
нека бака слуша пола сата, приђе и каже да сам јој улепшао
дан. Свирао сам и с кловновским носем, али се већина плашила и да ме погледа. И када
сам возио моноцикл, многи су
вртели главом у неверици. Изузев Рома, који су, уз децу, најбоља публика. Не можеш да
предвидиш реакцију: за неке
је то нешто магично, а други
ме гледају са ишчуђавањем –
каже овај улични свирач.
Посетиоци и астрална
путовања
Борка је пре осам година задесила велика невоља, коју он,
како сам каже, уопште није тако схватио.
– Имао сам тумор пре осам
година. И то најчешћу и најопаснију форму – глиобластом
4. За некога је то болест, али ја
сам га доживео као посетиоца
који ми је дошао са информацијом да размислим о свему,
јер сам правио много проблема, на чему сам му веома захвалан. Променио сам и темпо живљења – уместо да виленим ноћу, почео сам да лежем
у 22 сата и устајем око 5. Све
сам радио да се окренем ка неком веселијем дешавању, попут жонглирања лоптицама или
вожње моноцикла и, наравно,
уличној свирци. Заправо, помогла ми је машта, што је у таквим тренуцима од пресудног
значаја; не сме се подлећи страху, а ја сам то доживео као неки стрип. И тако сам успешно

Борко најчешће увесељава народ код бивше „Слободе”
прошао и операцију, зрачење,
хемиотерапију... Рецимо, одлазак на зрачење био ми је као
улазак у свемирски брод и обилазак непознатих планета, па
ми је за тих пет минута било
као на неком астралном путовању, односно као да прелећем нека мора и планине. И
док су се други болесници држали за главу, ја сам био малтене усхићен – присећа се човек који је победио тумор.
Док свира, Борко воли да се
маскира у неку необичну појаву, будући да то привлачи људе, а инспиративне су му и лупер педале, јер тако може да
на лицу места сними песму.
– Некад понесем и пар лименки, па укључим микрофон
и малу миксету са четири канала, изударам конзервице, додам гитару и забава почиње.
Једноставно, импровизација
увек пролази, а и мене надахњује, па могу да свирам по четири сата без престанка. Да би
био улични извођач, мораш да
искомбинујеш више вештина,
јер све зависи од тебе: ти си и

ОТВОРЕН „ГРАНД ХЕДОНИСТ”, УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ СА ЧЕТИРИ ЗВЕЗДИЦЕ

Панчево најзад добило прави хотел
Након година пропадања некада чувених панчевачких хотела, пре свега „Тамиша” и
„Слободе”, овај град није имао
адекватан угоститељски објекат за колико-толико пристојан смештај људи које пут овамо нанесе. И не само њих већ
и оних из престонице, јер познато је да се увећава број странаца који походе Београд, чији су капацитети све чешће недовољни.
Тако је било све до пре неки
дан, када је Панчево коначно
добило хотел. И то по свему
судећи – прави, с комфором
достојним оних из градова чувених по „сити-брејк” туризму.
С тим се очигледно сложила
и надлежна комисија Министарства туризма, будући да
је хотелу „Гранд Хедонист”,
недавно изграђеном на Тргу

и више услова него што је неопходно за ту категорију – од
квалитета материјала и завршне обраде, преко обучености
особља, до комфора једанаест

кабловском телевизијом и телефонима, док смо зидове украсили сликама угледних Панчеваца – од Уроша Предића до
Небојше Глоговца или Ашхен

так, 14. децембра, уз присуство
шездесетак угледних суграђана, он ради још од 1. новембра. Међу првим гостима овде
су одсели учесници минулог
џез фестивала и званице с Дана града. Тренутно нам је попуњено 80 одсто капацитета, а
највише је странаца – из Грчке, Шпаније, Бугарске, Турске...
Што се саме понуде тиче, рецимо, просечан пансион с доручком је 60 евра, а умрежени
смо с неколико агенција, па
тек очекујемо прилив – истиче Дозет.
И још једном – „Гранд Хедонист” је званично једини хотел
у граду, с обзиром на то да се
сви остали слични објекти третирају као виле или хостели.
А то се може осетити већ
на самом улазу када прођете
тепихом кроз препознатљиве
укра сне ко ноп це, где че ка

вођа пута, менаџер, књиговођа,
али изнад свега – забављач. Нађе се и ко то воли, па ми убаци
динарчић. Углавном су то мањи износи, а тачно се зна кад
су пензије, па онда буде мало
издашније. Буде и изненађења.
Понекад неки чиле, немачки
пензионер, убаци десет евра, а
рецимо, једног прилично пустог дана, један голуб удостојио ме је да по мени изврши
нужду мало јачег типа. И када
сам стигао кући и кренуо да
бројим новац, искочила је новчаница од две хиљаде динара.
Изгледа да има нечег у причи о
голубу – наводи овај гитариста.
И успављивач беба...
Борко се придржава свих неписаних „уличних” кодекса, па
никад не стаје испред кафића,
бутика или установа, а у његовом случају инструмент може
да буде врло тих и чак – успављујуће медитативан.
– Једном приликом наишле
су три маме с врло нервозним
и кењкавим бебама, па сам одмах засвирао неки пријатан
афро. У року од два-три ми-

нута све три бебе су заспале, а
мамице су одмах почеле да захваљују и питају кад и где свирам. Постоји интеракција, па
сам захваљујући томе свирао
на неколико дечјих рођендана.
Други пут, кад сам наступао на
кеју, звао ме је човек из кануа
да радим на неком сплаву. Ипак,
моментално немам далекосежне планове, а док тражим идеални бенд, очекујем резултате
са аудиције за уличне свираче
у Београду за следећу годину. У
зависности од оцене, делиће се
и локације, па се надам да ће
ме Божић Бата обрадовати. Све
у свему, ово може да буде посао, али као и код других послова, мораш да му посветиш
све време којим располажеш –
поентира Борко.
Као улични свирач он би волео да обиђе места по Европи,
попут Берлина, који важи за
меку уличних шоумена. Дотле,
захваљујући њему, наш град
наликује европским метрополама, макар док пролазите покрај таквих уметника.
Ј. Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Ката
Весела, мирољубива, умиљата,
по ма ло пла шљи ва, али увек
расположена за мажење, ова
бе за зле на ку ца мо жда сла бо
лаје, али има најлепше очи у
крају.
Иако је стара три-четири године, Ката воли да се игра као
неко штене. Она дане проводи
по кафићима у парку, али ноћи
су велики проблем за њу, нарочито сад кад је зима, па уморна
од живота на улици тражи топли дом, нежне руке и много
љубави.
Ката је мањег раста, па је погодна и за живот у стану, а све
друге информације могу се добити на телефон 060/62-77-222.

Уна
Већ удомљена женка америчког стафорда, стара око
две године, даје се на ново
удо мља ва ње због ло ших
услова у којима је живела.
Стерилисана је, питома
и нежна према људима, али
се с појединим псима не
слаже баш најбоље.
Заинтересовани за ову црно-белу лепотицу до ње могу доћи преко удружења уз потписивање уговора; биће проверавани услови удомљавања, а остало се може сазнати позивом
на телефон 065/34-74-230.
краља Петра I (угао с Његошевом), до де ли ла че ти ри
звездице.
Један од власника, Милан
Дозет, каже да су испуњавали

со ба, ме ђу ко ји ма су и две
„лукс” и један апартман величине преко 60 квадрата.
– Собе су нам простране и
технички опремљене: вај-фајем,

Атаљанц. Имамо и конгресну
салу за седамдесеторо до сто
људи, с видео-бимом, микрофонима, озвучењем... Иако смо
објекат свечано отворили у пе-

љупка рецепционерка са шармант ним осме хом до бро дошлице и неопходним информацијама...
Ј. Ф.

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

ПОСЛЕ ЧАЧКА СЛЕДИ ПУТ У ВАЉЕВО
Борац оправдао улогу
фаворита
Повреде и вирус
десетковали екипу

ФИНАЛЕ ШКОЛСКИХ НАДМЕТАЊА

СТРАХИЊА ШАМПИОН,
СРЕБРО ЗА „ТЕСЛИНУ”
Ученици из нашег града остварили су сјајне резултате у завршницама школских шампионата који су одржани у
градовима широм Србије.
Мушка екипа Електротехничке школе „Никола Тесла”
освојила је друго место на државном првенству у футсалу.
Такмичење је трајало два дана, 10. и 11. децембра, а домаћин је био град Чачак.
Са две победе у групи, против ти мо ва из За је ча ра и
Пожаревца, и једним нереше ним ре зул та том про тив
екипе из Шапца, момци су
дошли до финала, у којем
су из гу би ли од ри ва ла из
Суботице.
Панчевачку екипу је предводио професор Душан Лукић, а играли су: Предраг
Виденовић, Оскар Кемењ, Душан Тодоров, Матеја Грујичић, Петар Станић, Радослав
Жи ва но вић, Ср ђан Јо вић,
Иван Лукић и Марко Андић.

Фантастична вест стигла је
и из Крагујевца, где је 5. децембра одржано државно првенство у пливању.
На овом такмичењу бриљирао је Страхиња Шондић,
ученик осмог разреда ОШ
„Братство–јединство”, који је
освојио најсјајније одличје у
трци на 50 м прсно.

Утакмицама тринаестог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
После серије добрих игара и
победа Тамиш је на програму
имао вероватно највеће искушење. Путовао је у Чачак, на
мегдан с домаћим Борцем, већ
годинама једним од најбољих
српских тимова. Панчевци нису отишли на ово гостовање с
белом заставом, желели су да
оставе што бољи утисак, али
за изненађење нису имали снаге: Борац–Тамиш 86:64, по четвртинама 22:20, 22:13, 25:12
и 17:19.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић добро су започели овај сусрет, иако је и
пре његовог почетка Борац важио за апсолутног фаворита.
Око 1.000 љубитеља игре под
обручевима у дворани крај Мораве видело је добру кошарку
у првих десет минута. Тамиш
је чак озбиљно и запретио, јер
је био у осетној резултатској
предности, али су Чачани убрзо збили своје редове и оправдали улогу фаворита.
Друга четвртина је у потпуности припала домаћем тиму,
па је већ на полувремену победник могао да се наслути.
Ни после одмора слика на терену није се изменила. Борац
је био тим који држи све конце
утакмице у својим рукама, па

је лако стигао до десетог првенственог тријумфа.
Тамиш је играо у саставу:
Стефан Митровић (12 поена),
Алекса Чабрило (шест), Александар Илкић (12), Саша Радовић, Бојан Крстовић (пет),
Душан Кнежевић (15), Александар Торњански (шест), Милоје Шушић (два), Братислав
Је ко вић, Иван Сми ља нић
(шест по е на) и Бра ни слав
Лабудовић.
– Бо рац је без ика кве ди ле ме, уз Ди на мик, убе дљи во нај бо ља еки па у на шој
ли ги. Ипак, же ле ли смо да
игра мо што бо ље, да се над и гра ва мо, али ни смо ус пе -

НА РЕДУ СУ ПРИПРЕМЕ
Чланови сениорске репрезентације Србије у каратеу учествовали су на једном од највећих турнира Серије А у Шангају, али у изузетно јакој и бројној конкуренцији бораца из целог света остали су без медаља.
Иако је такмичарска сезона
у 2018. години завршена, на
позив савезних селектора на
припремама на Тари боравиће најбољи такмичари Динама: Слободан Битевић, Тамара Живић, Дарко Спасковски,
Јана Којчић, Александар Здешић, Никола Ивановић и Урош
Петровачки.

ОДЛИЧНА ГОДИНА ЗА ИЛИЈУ
проблемским шахом. Почео
је у априлу, освајањем пете
узастопне титуле у решавању
шаховских проблема на кадетском Првенству Србије, а
наставио у септембру на Светском првенству у Охриду, где
је трећи пут заредом победио
на јуниорском турниру у компоновању шаховских проблема. Почетком децембра у Скопљу је одр жа но Европ ско
првенство у брзопотезном и
убрзаном шаху, када је Илија
наступио на пратећој манифестацији у решавању шахов-

РВАЧИ ДИНАМА НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

МЕДАЉЕ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА

тога што је понео титулу најбољег јуниора, Илија је остварио прави подвиг, заузимањем другог места у укупном
пласману. Победници у обе
конкуренције награђени су
медаљама, дипломама и вредним робним наградама.
Овим сјајним резултатом
наш четрнаестогодишњи суграђанин крунисао је најуспешнију годину откако се бави

Стране припремио

Александар
Живковић

ских проблема. Са овог такмичења донео је бронзану медаљу и први пут у каријери
освојио новчану награду. Поред свега наведеног, током године је као најмлађи проблемски судија успешно пресудио
турнир у шаховској композицији, на који је пристигло 58
радова 32 аутора из петнаест
земаља.
Младог Серафимовића чека заслужени одмор до краја
јануара, када се одржава симултано међународно решавачко такмичење, које се бодује и као прво коло Лиге решавача Србије за 2019. годину.

мо много проблема и на тренин зи ма, јер не ма до вољ но
играча. Шта је – ту је, предстоји нам тешко гостовање у Ваљеву. Покушаћемо да се скупимо некако. Металац је у серији победа, биће нам изузетно тешко, али не предајемо се
унапред – рекао је у телефонском разговору први тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Дакле, пред кошаркашима
из нашег града је ново велико
искушење. Следи им гостовање у Ваљеву, где их очекује врло неугодни Металац, који је у
прошлом колу савладао Дунав
и тако уписао четврту првенствену победу.

КАРАТЕ-АКТУЕЛНОСТИ

РЕШАВАЊЕ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

У Београду је прошле суботе
последњим, шестим колом
спуштена завеса на овогодишњу Лигу решавача шаховских проблема Србије. Млади Панчевац Илија Серафимовић поново је забележио
одличан наступ и, с 55,5 поена, од 60 могућих, освојио
треће место.
После завршетка овог кола су ми ра ни су ре зул та ти
остварени током године и
проглашени најбољи решавачи лиге у сениорској и јуниорској конкуренцији. Поред

ли у сво јим на ме ра ма. Осим
уводних пет-шест минута, када смо водили и с девет поена
разлике, све остало било је катастрофално. Без фаулова, без
контакта, без такмичарске игре.
Борац је апсолутно заслужено
тријумфовао. Истина, не тражим никакво оправдање, али
имали смо и јако тежак пут до
Чачка, по оном снегу који је
завејао целу Србију. Уз све то
муче нас и повреде играча. Илкић има проблема с леђима,
Лабудовић је поломио шаку,
Јековић је имао неку интервенцију на оку, а уз све то екипа је десеткована због упала
грла и стомачног вируса. Има-

Такмичари Рвачког клуба Динамо имали су много успеха
током целе 2018. године. А како су је започели, тако је и завршавају – медаљама и пехарима. Наши млади суграђани
су прошлог викенда учествовали на два значајна такмичења, а што је најважније, са оба
су се вратили окићени новим
одличјима.
На веома јаком меморијалном турниру „Ивица Фргић Жути”, одржаном 15. децембра у
Сомбору, РК Динамо се представио са седам рвача, који су
освојили три медаље.
Стефан Тодосијевић се надметао у групи такмичара до
петнаест година, у категорији
до 52 кг, у којој је освојио најсјајније одличје. Поред златне
медаље, Стефану је припао и
пехар намењен најбољем такмичару турнира, јер је у његовој категорији била и најјача
конкуренција. Златну медаљу
је заслужио и Павле Радивојевић, који се надметао у групи

дечака до девет година, у категорији до 22 кг. Алекса Јовић
је заслужио бронзано одличје
у конкуренцији рвача до једанаест година. Боје Динама бранили су и: Михајло и Вељко
Вујиновић, Арсеније Јанковић
и Јелена Крстовић.
Већ у недељу, 16. децембра,
млади рвачи Динама били су
на новом великом искушењу.
Учествовали су на међународном турниру у Крагујевцу, у
веома јакој конкуренцији, коју
су чинили њихови вршњаци из:
Бугарске, Грчке, Македоније,
Румуније и Србије.
Стефан Тодосијевић је и на
овом такмичењу освојио највреднији трофеј, док је Милица Секуловић зарадила титулу
вицешампиона у категорији до
42 кг. Још једном је сјајан био
и Алекса Јовић, али је овог пута заузео четврто место.
Младе рваче Динама предводили су њихови тренери Милен Јовић и Миливоје Тодосијевић.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

ПОТВРДИЛИ ПРИМАТ

Стреличарски клуб Кошутњак
организовао је у малој хали
„Штарк Арене” Првенство Београда, на коме се СК Панчево
представио са двадесет једним
такмичаром.
Барбара Бекић је тријумфовала у конкуренцији јуниорки
у гађању олимпијским луком,
а златне медаље су освојили и
Лазар Андреев и Ана Велимиров у надметању кадета. Марија Љубинковић је била најбоља сениорка у гађању компаунд луком, а заједно са Стефаном Жикићем тријумфовала

је у конкуренцији мешовитих
парова.
Сребрне медаље су освојили
кадет Стефан Кљајић у гађању
олимпијским луком, Стефан
Жикић у конкуренцији сениора у гађању компаунд луком и
сениорска екипа СК-а Панчево у гађању олимпијским стилом, у саставу Дејан Форго, Дејан Јакоб и Драгиша Јевтић.
Кадет Јован Шпехар и ветеран Милован Вујић заслужили
су бронзана одличја у гађању
олимпијским луком.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈОВАНА НАЈБОЉА
На Зимском првенству у пливању, одржаном прошлог викенда у Зрењанину, надметали
су се и чланови ПК-а Спарта
из нашег града, које је предводио тренер Ненад Јовић.
Најбоља је била Јована Богдановић, која је у апсолутној
конкуренцији тријумфовала на

200 м пр сно, с вре ме ном
2:24,64, док је у трци на 1.500
м краул друга стигла на циљ,
оства рив ши ре зул тат од
17:41,86.
Јована је на 200 м прсно оборила лични рекорд и освојила
је највише бодова, па је проглашена и за најбољу такмичарку на првенству у апсолутној категорији.

ПЕТАР
НАЈУСПЕШНИЈИ
У Нишу је 15. децембра одржан последњи међународни џудо-турнир ове сезоне.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ПРЕД НАЈВАЖНИЈИМ ИСПИТОМ

У организацији наше прослављене каратисткиње Тање Петровић и Карате клуба Нипон,
прошлог викенда је одржан но-

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА
субота, 16 сати

Ни тринаесто коло Суперлиге
за одбојкашице није донело ништа ново када је ЖОК Динамо
у питању. Панчевачке „лавице”, предвођене тренером Николом Јерковићем, поново су
биле на корак до изненађења,
али су и тринаести пут заредом терен напустиле погнутих
глава.
Одбојкашице Динама су прошлог викенда одрадиле и друго узастопно гостовање. Овог
пута жреб их је водио у Суботицу, на мегдан с још једним
фаворитом, али и екипом с
којом је могло да се игра и
надиграва. Спартак је до дуела с Динамом имао скор од
шест победа и шест пораза и
заузимао је седмо место на табели... Био је то можда дуел у
коме су „лавице” морале да
заиграју на све или ништа, да
нападну ривала из свих оружја... Истина, покушале су Јована Симић и њене саиграчице да начине изненађење, да
остваре први тријумф у сезони, али није ишло: Спартак–
Динамо 3:1, по сетовима 25:18,
24:26, 25:18 и 25:20.
Поново су одбојкашице из
Панчева некако стегнуто ушле
у меч, начиниле су приличан
број грешака и дозволиле домаћем тиму да релативно лако
дође до почетне предности.
Када су се ослободиле почетног притиска, „лавице” су
заиграле много боље, постале

ких прошлих утакмица, одбојкашице Динама су овог пута
имале довољно концентрације
и снаге да сет реше у своју корист и да изједначе на 1:1.
И када се чинило да су се
„лавице” потпуно вратиле у
меч, да је психолошка предност на њиховој страни и да ће
успети да потпуно преокрену
ситуацију на утакмици, догодило се сасвим супротно.
Спартак је у наредна два сета био тим који доминира и
који је релативно лако, без великих потешкоћа, стигао до
три бода.
Динамо је играо у саставу:
Јована Симић, Марина Ранисављевић, Сара Павловић, Ана

су храбрије, а такав однос према игри одразио се и на резултат. Све линије панчевачког тима функционисале су веома добро, Спартак је такође наставио да игра у високом ритму,
па се ушло и у неизвесну завршницу сета. За разлику од не-

Јакшић, Милица Шорак, Драгана Марковић, Јелена Петров, Тијана Митровић, Марина
Обрадовић, Тамара Ђурђевић
и Катарина Марисављевић.
Било како било, сви у ЖОКу Динамо морају да се окрену
наредним изазовима. Иако си-

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Краљево: РИБНИЦА–БОРАЦ

3:0

Рукомет
туација није нимало лака, још
увек постоји нада, али и могућност да се избегне оно најгоре – селидба у нижи ранг.
Већ наредног викенда, тачније у суботу, 22. децембра,
„лавице” ће бити на најважнијем испиту ове сезоне. У Халу
спортова на Стрелишту долази Клек, тренутно претпоследњи тим и главни ривал Панчевкама у борби за опстанак.
Клечанке су до сада успеле да
забележе две победе, па је зато
суботња утакмица за Динамо
„бити или не бити”. Уколико
остваре тријумф, „лавице” с
много више оптимизма могу
да чекају наставак првенствене трке за бодове, а потом и
над ме та ње у
плеј-аут лиги.
У супротном...
У
сва ком
случају, одбојкашицама Дина ма ће би ти
много лакше уз
подршку с трибина. Зато они
који воле игру
преко мреже не
треба да пропусте су бот њи
окршај на Стрелишту. Утакмица почиње у 19
сати.
Од бој ка ши
стар че вач ког
Борца су у трина е стом ко лу
Пр ве ли ге у
Краљеву поделили мегдан с првопласираном Рибницом. После лаганог тријумфа над Футогом, на
свом терену, пред момцима
које предводи тренер Душан
Јовић био је значајан одбојкашки испит – у дуелу с лидером могли су да процене у

ка квој се фор ми тре нут но
налазе.
Дуел некадашњих суперлигаша привукао је велику пажњу заљубљеника у одбојку у
Краљеву. Домаћин је и пре почетка утакмице важио за великог фаворита, јер жели експресно да се врати у друштво
најбољих... Пред својим навијачима није пропустио прилику да забележи и дванаести
тријумф: Рибница–Борац 3:0,
по се то ви ма 25:18, 34:32 и
25:15.
Исход сетова довољно говори о правој драми која се одвијала на терену дворане у Краљеву. Домаћи тим је релативно лако добио први сет, а потом је уследио прави одбојкашки рат. Прштало је на терену
у другом сету. Момци из оба
тима изгарали су за сваку лопту, за сваки поен... Гледаоци
су уживали у сјајним потезима, лепим акцијама, ефектним
поенима... Сва лепота одбојке
и њена неизвесност као да се
скупила у тај други сет. Ривали су се смењивали у вођству,
крај се није ни назирао. Свима
је било јасно да ће онај тим
који буде добио други сет, бити много ближи и коначном
тријумфу.
На крају, више среће имали
су одбојкаши Рибнице, који су
по сле до бијеног „марато на”
лако решили и трећи сет у своју корист, па су се с нова три
бода учврстили на лидерском
месту.
Без обзира на пораз, сви момци који су бранили боје Борца
у Краљеву заслужују похвале
за борбеност коју су показали
у другом сету.
Идућег викенда, у суботу, 22.
децембра, Старчевци у Хали
спортова на Стрелишту дочекују тим Косовске Митровице.

ДИЗАЊЕ ТЕГОВА У РУМУНИЈИ

ПАНЧЕВЦИ „ОСВОЈИЛИ” ТЕМИШВАР
вогодишњи турнир, на коме је
учествовало око 600 такмичара из: Грчке, Словеније, БиХ,
Македоније, Црне Горе и Србије.
У тако јакој конкуренцији запажен успех имали су и чланови Карате клуба Младост из
нашег града.
Михајло Пантелић је освојио сребрно одличје, док се Анастасија Јаредић, такође у борбама, окитила бронзаном медаљом.
Боје КК-а Младост бранили
су и Анђелина Јаредић и Димитрије Емануел.

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–КЛЕК
субота, 19 сати

Борац против
Косовске Митровице

Отво ре но пр вен ство Те ми швара у бенч-пресу одржано
је у суботу, 15. децембра. Репрезентацију Србије на овом
пре стижном так ми че њу у
Руму ни ји пред ста вља ли су
чланови Клуба дизача тегова
Динамо, који су и овог пута
по сти гли из ван ред не ре зултате.
У категорији јуниора до 66
кг Алекса Јовић је освојио
златну медаљу, савладавши
95 кг. У истој тежинској кате го ри ји, али у се ни ор ској
конкуренцији, Бранимир Бабин се такође домогао најсјајнијег одличја, подигавши
130 кг. У категорији такмичара до 83 кг наступили су Иван
Секулић и Новак Филиповић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

Одбојкашице Динама
дочекују Клек

Члан ЏК-а Јединство из Качарева Петар Новаковић на
овом такмичењу је само потврдио прво место у Србији на листи старијих полетараца у категорији преко 50 кг.
Овај талентовани такмичар
започео је ову сезону с деветнаестог места, а за само шест
месеци, захваљујући великом
залагању, раду и упорности,
остварио је свој циљ.
Добре резултате од њега тек
треба очекивати.

ДВА ТРОФЕЈА
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У ју ни ор ској кон ку рен ци ји
Иван је подигао 105 кг и тако освојио најсјајније одличије, док је Новак у категорији сениора савладао 160 кг,
што је било довољно за бронзану медаљу.
– Било је то наше последње такмичење у овој сезони.
Па у ерлф тинг са вез Ср би је
прогласио је Клуб дизача тегова Динамо за најуспешнији и најтрофејнији у овој годи ни. Ду гу је мо за хвал ност
Граду Панчеву и Спортском
савезу града за указану помоћ која нам је била неопходна за функционисање клуба – ре као је пред сед ник
Клуба дизача тегова Динамо
Филип Влајић.

СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

25:36

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

86:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 68:80
Шимановци: ПИНК–МЛАДОСТ
82:75

СЈАЈНА АЊА
Зрењанин је од 14. до 16. децембра био домаћин и организатор Зимског првенства Србије у пливању у јуниорској и
апсолутној категорији.
У веома јакој конкуренцији,
коју је чинило скоро 400 такмичара из 48 спортских колектива из целе земље, Пливачки
клуб Динамо представљали су
Ања Цревар и Петар Петровић,

које је предводио тренер Марко Спасов. После овог такмичења у наш град је стигло пет
нових трофеја.
Ања Цревар је освојила златну медаљу у дисциплини 100 м
делфин. С временом 1:00,15,
Ања је носилац апсолутног рекорда Србије. Најбоља српска
пливачица освојила је и бронзане медаље у дисциплинама 50
и 200 м прсно, као и после трке
на 200 м мешовитим стилом.
Петар Петровић је заслужио
сребрну медаљу у дисциплини
200 м леђно.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Пред такмичарима овог
спортског колектива је сада ду-

жа зимска пауза, после које крећу у нове походе на трофеје.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1.Дд3)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ена
Ја своје лоше дане волим гристи сам,
пити и лутати по крчмама.
Ал’ често стигнем само до њеног погледа.
И не иди без капута,
погледај, све је бело, зима је.
До мене нема пута,
погледај, све је бело, зима је.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ГОДИНА КРУНИСАНА ТРИЈУМФОМ
Нови спортски поредак:
13 утакмица – 13 победа
Наставак трке почетком
фебруара
Спуштена је завеса на једну од најбољих година у историји Рукометног клуба Динамо. Ова, 2018. остаће златним
словима уписана у историји панчевачког спортског џина. У лепом светлу су
се „жуто-црни” представили и европским љубитељима игре с лепљивом лоптом. Храбро су се супротставили рукометним гигантима у СЕХА лиги, а захваљујући Динаму у нашем граду је гостовао и првак Старог континента, скопски Вардар...
А онда је с јесени стартовала нова
првенствена трка за бодове у Суперлиги Србије. Агилна управа клуба, с Данијелом Суботићем и Стојаном Радановићем на челу, заједно са шефом
стручном штаба Иваном Петковићем,
одрадила је одличан посао у прелазном
року и Динамо су појачали искусни,
проверени играчи. И кренуло је...
Пред „жуто црнима” редом су падали Рудар из Костолца, београдски Обилић, Црвена звезда, Слога, Шамот, Кикинда, суботички Спартак, Нови Пазар,
Металопластика, Мокра гора, Партизан, па опет Рудар и Обилић. Тринаест
утакмица – тринаест победа! Никоме у
српском рукомету то није пошло за руком. Никоме, осим чети коју предводи
капитен Бранко Радановић! Свака част!
Последњу првенствену утакмицу у

овој години момци тренера Ивана Петковића одиграли су прошлог викенда
на београдској „Бањици”. Иако су за
ривала имали неугодног домаћина, квалитетну екипу Обилића, рукометаши
Динама ништа нису препуштали случају. Они су у главни град отпутовали
са жељом да се упишу у спортску историју, да годину заврше без пораза и –
успели су: Обилић–Динамо 25:36 (12:16).
Стотинак гледалаца у дворани на Бањици, међу којима су већином били
наши суграђани, видело је лепу рукометну представу. Сам почетак припао

и играчима који су током шампионата
имали мању минутажу, а они су је на
најбољи начин искористили. Разлика у
головима у корист Динама непрестано
се увећавала, да би на истеку шездесетог минута износила чак једанаест погодака – 25:36.
Нека остане забележено да је тим из
нашег града до тринаесте узастопне победе у првенству дошао у саставу: Вељко
Милошевић (пет голова), Александар
Пилиповић (шест), Бранко Радановић,
Јован Стојановић, Иван Димитријевић
(девет), Милош Савић (три), Никола Је-

ТУРНИР ШАМПИОНА
У организацији Рукометне академије Динамо, у суботу и недељу, 22. и 23.
децембра, у нашем граду ће бити одржано међународно надметање за дечаке рођене 2004. године, под називом „Турнир шампиона”.
Такмичење ће се одвијати на две локације: у суботу у сали Медицинске
школе „Стевица Јовановић” од 13 сати и у недељу у Хали спортова на Стрелишту од 15 сати.
Поред домаћег тима, надметаће се и следеће екипе: Бијељина, Вировитица, Војводина, Раковица, Синђелић, Студентски град и Јабука.
је гостима из Панчева. Динамо је на
крилима Ивана Димитријевића у 12.
минуту водио с 5:7, а голове су до тада
постизали и Пилиповић, Милошевић и
Костадиновић. Сјајан је био и голман
Никола Радовановић, који је одбранио
и један седмерац играчима Обилића...
Ипак, у 14. минуту Обилић је успео да
изједначи на 7:7, али то је било све од
њега у овом сусрету. Панчевци су опет
додали гас и коцкице су се сложиле.
Пилиповић је повисио на 7:8, уследио је и пети погодак Димитријевића, па „бомба” Ненада Вучковића, те сјајна
реализација контре Милоша Коста ди но ви ћа...
Панчевци су на
одмор отишли са
четири гола „вишка” (12:16), па
је победник већ
тада могао да се
наслути.
Тренер Иван
Петковић у другом полувремену дао је шансу

здимировић (два), Лука Јовановић (један), Лазар Павловић (један), Дејан Златановић, Иван Дистол, Дарко Миленковић (два), Милош Баруџић (три), Милош Костадиновић (три), Ненад Вучковић (два гола) и Никола Радовановић.
– Честитам момцима на још једној
победи и историјском успеху који су
постигли. Одлично су радили током целе јесени, имали су прави, професионални приступ сваком тренингу, сваком мечу. Побеђивали су на фасцинантан начин. Идемо даље, неће бити превише времена за одмор. Тренираћемо
до 29. децембра, биће неколико дана
паузе, па се поново окупљамо 8. јануара – рекао је после утакмице у Београду тренер Динама Иван Петковић.
Панчевачки „жуто-црни” учествоваће наредног викенда на јаком турниру
у Врњачкој Бањи. У првом полуфиналу
снаге ће одмерити Динамо и Бутоља из
Скопља, а у другом мечу копља ће укрстити Шамот из Аранђеловца и Локомотива из Брчког.
Наставак првенствене трке за бодове
у Суперлиги Србије заказан је за први
викенд у фебруару, када ће у Хали спортова на Стрелишту гостовати Црвена
звезда.
А. Живковић

Болеро
Осећам нешто је у мени,
осећам чудни ритам.
Ко да силази к нама са звезда,
још нема ни име и бубња у тами.
Погледај колико људи вани,
погледај сва та чудна лица.
Они иду низ улице,
Ајмо и ми с њима, то је то.

Мењам се
Мењам, мењам се.
Скинуо сам браду и бркове.
Покушат ћу наћи нови лик, савремен.
И радим сада све,
што никад нисам волео пре.
И ако притом неко драг ми страда,
нисам крив.
Јер, мењам, мењам се.
Текст и музика: Хаустор

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Петар Живков,
гимназијалац:
– Изаћи ћу с
другарима, а можда
ћемо отићи и на неку журку. Вероватно
ћу код куће гледати
фудбал и провести
време с породицом.

Невена Лукинић,
мастер студент
књижевности:

Габријела Динић,
професорка
клавира:

– Наредни викенд
ћу провести уз књиге
и вероватно ћу изаћи
с другарицама.

– Запослена сам у
Музичкој школи, па ми је
субота увек најраднији
дан. Тако ће бити и овог
викенда.
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