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Култура
ТРГОВИНСКИ ЛАНЦИ ОБЈАВИЛИ РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПРАЗНИКЕ

ПАУЗА САМО 1. ЈАНУАРА, 6. ЈАНУАРА СКРАЋЕНО
Већина продавница
затворена првог дана
нове године и за Божић
За празнике дежурни
објекти Дома здравља
Панчевци који се још нису снабдели
пред новогодишње и божићне празнике, ове године ће то моћи да ураде у продавницама чак седам трговачких ланаца, колико их у нашем
граду има продајне објекте.
Самопослуге „Идее” у недељу, 30.
децембра, раде нормално (од 7 до 23
сата), а у понедељак, 31. децембра,
скраћено (од 7 до 18 сати). Првог дана нове године неће радити, а сутрадан се све враћа у нормалу.
Следећи дан када ће радно време
бити измењено, јесте 6. јануар, јер ће

самопослуге бити отворене само до
18 сати. На Божић, 7. јануара, неће
радити.
Продајни објекти „Гомекса” биће
отворени 31. децембра до 19 сати, а
1. јануара ће бити затворени. Сутрадан, 2. јануара, радиће скраћено (до
20 сати), а од 3. до 5. јануара уобичајено. На Бадњи дан ће бити отворени
само до 19 сати, а сутрадан, 7. јануара, неће радити.
Што се тиче продајних објеката
„Максија”, они ће до недеље, 30. децембра, радити до 21 сат, а у понедељак, 31. децембра, до 18 сати. Скраћено радно време ће имати и за Бадњи дан, 6. јануара.
Када је реч о маркету ДИС у „Авив
парку”, он ће имати уобичајено радно време, осим 31. децембра, када ће
радити до 18 сати. Сутрадан ће његов
продајни објекат бити затворен, а 6.

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.

јануара ће такође радити скраћено,
до 18 сати.
Маркет „Лидла” ће током предстојећих празника радити по измењеном
радном времену. Дан пре нове године биће отворен све до 18 сати, а сутрадан неће радити. У среду, 2. јануара, радиће регуларно, а 6. јануара ће
поново бити отворен само до 18 сати.
Тај продајни објекат биће затворен 7.
јануара, а дан касније, 8. јануара, наставља да ради по старом (од 8 до 22
сата).
Маркети „Ароме” радиће 31. децембра до 22 или до 23 сата, а 1. јануара неће уопште радити. Након тога, од 2. јануара, радно време ће бити
по старом.
Током предстојећих празника биће измењено и радно време здравствених служби. Завод „Панчевац” неће радити прва два дана у новој години, а од 3. јануара радно време ће бити по старом. Дежурна амбуланта у
Панчеву биће „Горњи град”, која ће
радити од 7 до 19 сати. Амбуланте у
селима радиће у суботу, 29. децембра, од 7 ујутру па до 13 сати, а 30.
децембра од 7 до 12.
Последњег дана у овој години биће
отворене од 7 до 20 сати, а 1. и 2. јануара до 12 сати. На дан Божића, 7.
јануара, такође ће бити отворене до
12 сати. Амбуланта у Иванову дежу-

раће од 7 до 10 сати, а Служба стоматолошке здравствене заштите од 8 до
18 сати.
Дежураће и педијатријско одељење, као и Одељење за здравствену заштиту школске деце. Они ће 29. и 30.
децембра, као и 1, 2. и 7. јануара радити од 7 до 19 сати.
Јавно комунално предузеће АТП
објавило је да ће од 24. децембра примењивати ред вожње који важи током школског распуста. Аутобуси на
линији 2 полазиће уобичајено, а они
на линији 3 ићи ће на 30 минута од 5
до 8 и од 13 до 17 сати. У осталим
терминима ће полазити на сваких сат
времена.
Аутобуси на линији 4 ићи ће на пола сата од 5 до 8 и од 12.30 до 16.30, а
у остатку дана на 60 минута. Интервали полазака аутобуса на линији 6
су: од 5 до 8 и од 12.30 до 16.30 на
сваких 30 минута, а у остатку дана на
сваких сат времена.
Промењени су и термини полазака
на линији 14, јер у интервалу од 5.20
до 8.20 и од 12.20 до 16.20 аутобуси
иду на 30 минута. Ван тога возиће путнике на сат времена. Током распуста
се укидају поласци за Банатски Брестовац (у 6.40 и 13.40), Иваново (7.40,
9.40, 13.30 и онај у 19.30), Глогоњ
(5.20, 16.20, 19.20) и Ковачицу (13.00).
М. Глигорић

Хумани гест
панчевачког сликара
» страна 12
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»

Фото-репортаже
Базар мало уранио,
али утисци солидни
» страна 29

Спорт
Хиљаде километара
у ногама
» страна 31

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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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Парламентарно!
Суштински!
Они што штују политички плурализам, аргументовано кандидовање различитих идеја на исте теме, дакле сви којима је демократичност есенција политичког живота – нису имали много разлога
за задовољство током 2018.
Десет прстију је превише када бисмо се присетили броја овогодишњих конференција за новинаре у режији опозиције. Јесте она
помало живахнула летос, када су одржана три-четири заједничка
наступа у вези с привредом, али то је премало за град величине
Панчева. Било је и неколико трибина са активним приступом политици, али се само на то свео ентузијазам невладиног сектора.
Ситуација коју актуелна власт уме да користи и, рекло би се, држи под контролом.
Једини свеукупно позитиван утисак оставиле су расправе на седницама Скупштине града. Било их је десет, а последња, једанаеста
биће одржана 29. децембра.
Е, ту је могао да се осети дух парламентаризма!
Већ на првом заседању, почетком јануара, догодило се чудо: у
потпуности је прихваћен амандман опозиције! Тема је била преиспитивање рада комисија и радних тела формираних у оквиру локалне самоуправе, а подносиоци амандмана су подвукли да је то
„мали, али значајан корак”.
Пошто је 16. марта двоје одборника СРС-а напустило страначку
одборничку групу, она је престала да постоји. Да ли је оно када одборници сами себе снимају за говорницом скупштина или циркус,
запитао је присутне, истог дана, председник парламента. Повод за
жучну расправу било је непостојање преноса седница локалне скупштине, а редом су испред микрофона место заузимали бројни локални политичари. Браво за речитост! Без конструктивне препирке нема ничег, ни љубавне везе, ни вођења града...
Следећи скуп је личио на парламентарно заседање током ког
треба да се сучељавају мишљења само пре прве званичне теме, када су опозициони одборници образлагали сопствене предлоге за
измену и допуну дневног реда. Активни су били представници „Слободног Панчева” и одборничке групе „За наше Панчево”, ДЈБ-а...
Тражено је „увођење ванредног стања због опсаде комараца”, као и
да се они третирају из авиона јер, према речима радикала, „Србија
није у ЕУ, нити ће икада бити”.
Пошто је почетком маја градоначелник најавио долазак немачког инвеститора и тиме смањење броја незапослених, уследио је
дуготрајан аплауз владајуће већине и... распитивање опозиције око
детаља: „Како ћемо облигационо да покријемо обећано ангажовање домаће грађевинске оперативе?” Чуле су се и констатације:
„Стране инвеститоре привлаче џаба земљиште и најбедније плате
у Европи, а браћа Руси дају радницима 100.000 динара у Рафинерији”; „Наш посао овде је да замерамо и закерамо, а не да касније
кажемо како нешто не ваља – не нападамо инвестицију, већ принцип, питањем да ли је могло боље и више”. Одговор који су добили
од власти био је: „Мислите да Немци улажу 85 милиона евра да би
се играли!?”
Супер! Енергија није спласла! Скупштински! Суштински!
Били смо у прилици да гледамо и „мини-перформансе” скривања од камера телевизије, тражено је да се „у план Градског штаба
за ванредне ситуације за следећу годину убаци потенцијална опасност од кише”, одборници су постављали питања типа „на основу
чега се мери ’квалитет траве’ ако то није њена висина”...
Један од резултата живости за говорницом је да се пред крај ове
године на једном заседању дискутовало о скоро свим тачкама дневног реда, а било их је педесетак, као и да су на засад последњој
Скупштини града време пред микрофоном малтене равноправно
поделиле опозиција и власт. Буђење парламентаризма.
За 2019, као и сваку следећу наступајућу годину, циљ и жеља усправних људи се поклапају: мислити својом главом.

ФОТОГРАФИЈА Новогодишњи базар.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

СТАРИ „ПАНЧЕВАЦ”

КАКО ЈЕ УВЕДЕНА НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
На једној седници Општинског већа
донета је одлука да Панчево започне
систем наплате паркирања. Како је
образложено, циљ такве одлуке био је
да се прекине хаос у нашем граду када је реч о паркирању и да се уведе
ред у ту област.
Одлучено је и да се максимално искористе искуства градова који су већ
кренули са овом новином, као и да се
приход од наплате паркирања користи наменски, за изградњу нових, као
и реконструкцију и опремање већ постојећих јавних паркиралишта. Иначе, увођењу наплате паркирања у Панчеву претходиле су велика скепса
међу нашим суграђанима, као и полемике на тему да ли ће ова новина

особе. До удеса је дошло услед директног судара двају аутомобила, а
ударац је био толико јак да је један
од страдалих излетео кроз прозор и
пронађен је десет метара даље од потпуно смрсканог аутомобила.
Дан касније тешко је повређен трогодишњи дечак који је претрчавао
улицу ван пешачког прелаза, када је
на њега налетео аутомобил. Три дана
после тога догодила се саобраћајна
несрећа код некадашње Фабрике обуће. До ње је дошло када је возач аутомобила покушао да избегне цистерну
која се кретала испред њега. Због тога се сударио с другим аутомобилом,
а том приликом је срушен оближњи
семафор. Оба возача су повређена,

али нису били животно угрожени, иако су задобили тешке повреде.
„Панчевац” број 4148 писао је и о
прослави 50-годишњице рада Института „Тамиш”, некада велике фирме,
која је окупљала бројне инжењере и
друге пољопривредне стручњаке. Те
фирме одавно нема, а нестала је, као
и многе друге, током транзиције.
Наш лист је пренео и писмо једне
озлојеђене суграђанке, чланице тадашње локалне невладине организације. Она је „Панчевцу” замерила због
тога што се његови новинари, како стоји у њеном писму, у појединим текстовима приближавају антимодернистичким и антизападњачким ставовима
какви се могу прочитати на сајтовима
„Образа”, „Српских двери”, „Светог Јустина”, „Номоканона” и неких других
ултрадесничарских и конзервативнонационалистичких организација.
заживети у Панчеву и хоће ли наш
град успети да је реализује.
Увођење наплате јавног паркирања
било је једна од ударних тема „Панчевца” број 4148, који је изашао из
штампе 7. јула 2006. године.
На политичким странама најавили
смо протест Војвођанске странке испред новог СУП-а због позива председника те партије на саслушање у саобраћајну полицију, јер је поставио
барикаде на путевима Панчево–Ковин и Панчево–Вршац и тиме онемогућио нормално одвијање саобраћаја.
Пренели смо и љутито реаговање
Демократске странке, која је оптужила новинаре „Панчевца” да ниједно
њено саопштење није пренето коректно и у целини. Објавили смо и информације о избору др Небојше Тасића за председника Општинског
одбора Грађанског савеза Србије и
Александра Фаркаша за председника
Општинског одбора „Г17 плус”.
Читаоце „Панчевца” смо обавестили о три тешка саобраћајна удеса који су се десили у размаку од четири
дана на територији Панчева. У првом,
који се догодио усред дана у Омољици, погинуле су особе рођене 1953. и
1978. године, као и једно једногодишње дете, а тешко су повређене две
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КРАЈ ЈЕДНЕ ФАБРИКЕ

„АЗОТАРА” БАНКРОТИРАЛА
Висина дугова већа
од вредности
имовине
Прошли сви законски
рокови
Од понедељка, 18. децембра,
„Азотара” више званично не
постоји, јер је панчевачки Привредни суд прогласио њен банкрот. Та одлука још није важећа, а ступиће на снагу након
што истекне рок предвиђен за
жалбу Апелационом привредном суду у Београду.
После тога преостаје само
продаја „Азотарине” имовине
да би се намирили дугови те
фабрике.
Подсећамо, у панчевачком
Привредном суду је 22. октобра одржано прво поверилачко рочиште. Тада је саопштено
да у случају да неко од поверилаца „Азотаре” (ЈП Електропривреда Србије, ЈКП „Хигијена” из Панчева, „Промист” д.
о. о. из Новог Сада, „Еликсир”
д. о. о. из Прахова и „Импулс
хемија” из Новог Сада) поднесе план реорганизације, она неће банкротирати, већ ће наставити да ради. У супротном, уколико не буде плана, банкрот ће
бити неминован.
На првом поверилачком рочишту за „Азотару” је изнет податак да је вредност те фабрике 11,9 милијарди динара, а да
су њене обавезе 24,6 милијар-

ди. Због те драстичне разлике
предложено је да се одмах прогласи банкрот те фабрике и
обављено је гласање. Међутим,
ниједан од присутних представника поверилаца није гласао
за банкрот „Азотаре”.
Највиши органи наше државе су протеклих година били у
потрази за могућим стратешким партнером „Азотаре”, а
до предлога за покретање њеног стечаја био је актуелан позив Министарства привреде потенцијалним инвеститорима за

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
у четвртак, 3. јануара

достављања писма о заинтересованости.
Подсећамо, министар рударства и енергетике у Влади Србије Александар Антић изјавио
је да је стечај „Азотаре” био неминован. Он је додао да се, и
поред свих покушаја да се повећа њена ефикасност и смање

трошкови улазних сировина,
није успело у томе да „Азотара” оствари позитивне пословне резултате. Додао је да је такво стање водило повећању задужености, неостваривању Унапред припремљеног плана реорганизације и сталном расту
губитака.
М. Глигорић

Будући да је среда, 2. јануар,
нерадни дан, наредну прилику
да дате крв и тако некоме спасете живот имаћете у четвртак,
3. јануара, од 9 до 12 сати.
Крв могу дати све здраве особе мушког и женског пола од
18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири
месеца.
Д. К.

ПОЗИВ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

Сачувајмо јелке
ЈКП „Зеленило” позвало је све
наше суграђане који су планирали да украсе јелкама своје
домове пред предстојеће празнике, да их купе на штанду
тог јавног комуналног предузећа на Зеленој пијаци.
То је могуће учинити све до
31. децембра, сваког радног дана и у суботу од 8 до 16 сати, а
у недељу од 8 до 13 сати. Јелке
до једног метра коштају 900
динара, а цена оних од метра
до метра и по је 1.300 динара.
За јелке величине од једног
и по до два метра потребно је
издвојити 1.800 динара, а оне
највеће (од два-три метра) коштају 2.500 динара. У коначну
цену ове куповине треба урачунати и цену саксије, која ста-

Републички фонд за здравствено осигурање обавештава грађане да од сада имају могућност да од надлежних у Националном контакт-центру РФЗОа на једноставан и лак начин
добију све неопходне информације у вези са остваривањем
својих права из домена обавезног здравственог осигурања.
Нови бројеви телефона које
можете позвати како бисте добили неопходне информације,
јесу 0700/333-443 (по цени ло-

калног позива) и 011/735-0900 (за позиве с мобилног телефона и из иностранства). Уколико вам је потребно лечење у
иностранству, податке о документацији коју треба да прикупите, као и о свему осталом
што би могло да вас интересује у вези са овом темом добићете на телефон 011/20-53-683.
Радно време свих инфо-линија је сваког радног дана од
7.30 до 15.30.
Д. К.

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

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА
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
је 800 динара. Додатне информације могу се добити путем
телефона 377-904, 377-906 и
377-908.
М. Г.

Нека ваш осмех буде
холивудски

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

УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ РФЗО-а

Отворена нова
инфо-линија

Завод „Панчевац”
први у свему

Цена: 4.000 дин.

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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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МИЛОШ ЂУРИН У ИТАЛИЈИ

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Гост Берлусконијеве
„Форца Италије”

ПРЕДЛОЖЕН БУЏЕТ ГРАДА ОД
ПЕТ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Потпредседник Демократске
за јед ни це мла дих Евро пе и
члан Извршног одбора Демократске странке Србије Милош
Ђурин боравио је од 13. до 16.
децембра у Модени у Италији,
као гост партије „Форца Италија” Силвија Берлусконија.
Тамо је одржан састанак Савета и Одбора Демократске заједнице младих Европе. Ђурина је у градској кући примио и
градоначелник Модене.
На састанку Демократске заједнице младих Европе Ђурин
је известио делегате о ситуацији на Балкану. Осудио је потезе косовских Албанаца који
иду у радикализацију и конфронтирање с државом Србијом, за које је рекао да су инстру и ра ни и ди ри го ва ни са
стране. Додао је да сматра да
ЕУ нема капацитет да води преговоре између Београда и Приштине и да би најбоље било да
се преговарачки процес врати
тамо где му је и место – у Уједињене нације. Он је такође
осудио потезе црногорских власти и најновије ударе на опозицију, сматрајући да су у Црној Гори брутално погажене демократија, слобода, људска и
грађанска права и европске
вред но сти ко ји ма та мо шња
власт наводно тежи.

Добра ситуација у
вези с приходима
класичне буџетске
потрошње

Што се тиче унутрашње политике у Србији, Ђурин је известио да је Демократска странка Србије опозициона партија,
а да све критике које има према владајућој странци, односно Влади Републике Србије,
оставља за расправу у Србији,
где је и природно да се води
такав дијалог, сматрајући да
није пристојно да владу сопствене државе критикује ван
граница своје земље.
Састанку су присуствовали
бројни представници странака из Европе и света: „Младе
гарде” Путинове „Јединствене Русије”, Орбановог „Фидеса”, шпанске Народне партије, грчке „Нове демократије”,
македонског ВМРО-а, немачког ЦДУ-а, Ердоганове АК партије...

КОНЦЕПТ
Писмо Доналда Трампа у вези с решавањем кризе на Косову
и Метохији говори три ствари: једна је да је амерички председник први пут директно и отворено укључен у решавање
тог проблема. Друго, то значи да су САД заинтересоване за
постизање решења компромисом, и треће, да ће велика машинерија подржати долазак до таквог решења.
(Председник државе Александар Вучић на конференцији
за новинаре одржаној 19. децембра)

Трошкови
комуналних услуга
најсиромашнијих
грађана биће
субвенционисани
Седница Скупштине града Панчева најављена за 29. децембар убацила је градске већнике у шесту брзину. Они су имали два званична састанка у последњих недељу дана, и то с
позамашним бројем тема.
Први од њих догодио се у суботу, 22. децембра, а пред члановима Већа било је незапамћених 49 тачака дневног реда.
У току 47 инвестиција
Прва и најважнија била је Нацрт одлуке о буџету Града Панчева за 2019, коју је образлагао заменик градоначелника
Предраг Живковић.
– Ако га одборници усвоје,
буџет Града за 2019. годину износиће 5.079.680.000 динара,
што је у односу на предлог за
2018. годину умањење за 100
милиона динара. То, наравно,
не значи да је ситуација лоша.
Храбри нас скоро све у вези с
приходима класичне буџетске
потрошње. У односу на план за

Затим је измењена Одлука о
задуживању Града за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Речено је да је
предвиђена пренамена средстава код инвестиција чија је
реализација планирана средствима из кредитног задужења
из 2016, те да је уштеда након
окончања појединих инвестиција била преко пет милиона
динара, па ће се тим новцем
финансирати завршетак изградње аутобуског стајалишта у Качареву, планска документација за школе „Паја Маргановић”

прошлу годину реално су већи
готово сви приходи, попут пореза на имовину, на пренос апсолутних права, на зараде...
Минус је направљен код прихода по посебним прописима,
који ће се увећавати током године. Такође, умањено је кредитно задужење, као и позиција капиталне помоћи од ЕУ
у корист градова. Ово су фактори због којих је дошло до
укупног умањења у плану, а већ
ћемо првим ребалансом, када
се будемо бавили преносом преосталих неутрошених средстава, тај износ увећати – објаснио је Живковић.
Он је додао да је све прецизирано и у програмској класификацији: урбанизам ће имати на располагању 50 милиона
динара више него лане, комунална делатност добија 320 милиона мање, локални економски развој 10 милиона више,
туризам исто, пољопривреда
200 милиона више, заштита
животне средине 90 милиона
више, саобраћај 100 милиона
мање, образовање приближно
исто, социјална заштита 20 милиона више, здравство и култура исто, спорт 20 милиона
мање...
– У капиталном делу налази
се 47 инвестиција које су у току, с кратким описом ситуације на терену. Ово је генералан
приказ предлога буџета за 2019.
годину, има ту још много детаља, али ови су најважнији –
закључио је заменик градоначелника.

и „Стевица Јовановић”, као и
за папирологију у вези с почетком изградње градског фекалног колектора.
Умањење од десет одсто
Ресорна чланица Градског већа Сузана Јовановић представила је одлуку о субвенциониса њу тро шко ва ко му нал них
услуга социјално најугроженијим грађанима. Она је рекла:
– Ово је први пут да смо се
одважили да понудимо Скупштини града једну одлуку која
директно утиче на стандард и
квалитет живота наших најсиромашнијих суграђана. Претходних година је било појединачних програма, али они нису дали системске ефекте. Сада нудимо известан, скроман
проценат субвенционисања, јер
није могуће пројектовати потенцијалан број корисника, с
обзиром на то да се статистички подаци разликују. Пред нама је одлука о субвенционисању свих комуналних услуга и
делатности од јавног значаја:
снабдевање водом и одвођење
отпадних вода, одношење смећа и даљинско грејање. Одлуком је предвиђено да свака
услуга има умањење од десет
одсто за породице које остваре
право на то. У ову групу улазе
корисници новчане и социјалне помоћи и лица с ниским
примањима, а у овом тренутку
за једночлано домаћинство то
је месечни приход од 14.414
динара, док је за шест и више
чланова породице цензус 34.652

***
Јасно је да Америка дефинитивно преузима главну улогу у
решавању косовског питања. Међутим, не постоји могућност
да Србија прихвати да Запад о томе арбитрира без учешћа
Русије и Кине.
(Каријерни дипломата Зоран Миливојевић у изјави за
„Српски телеграф”, 20. децембар)
***
Нити ме интересује, нити погађа одлука Стејт департмента
да ми се забрани улазак у Америку. Не сносим никакву одговорност за убиство браће Битићи. О томе сам дао изјаве истражним органима и хиљаду пута сам на ту тему причао.
(Бивши командант Жандармерије генерал Горан Радосављевић Гури у изјави за медије, 20. децембар)
***
Само сам једном, пре убиства, срео Зорана Ђинђића, када је
постао градоначелник Београда. После једне позоришне
представе коју смо заједно гледали, он, ја и његова супруга
отишли смо у једну кафану. Седели смо за једним столом
нас двојица и његова Ружица и сећам се да сам се осећао како сам био недорастао том разговору.
(Глумац Жарко Лаушевић у интервјуу за „Српски телеграф”, 21. децембар)
***
Косовски премијер Рамуш Харадинај тражи од Србије да ако
жели свеобухватни споразум о нормализацији односа с Косовом, исплати тој покрајини 22 милиона евра на име разних врста одштета. Међутим, сви његови захтеви су неосновани и осмишљени су искључиво ради притиска на Србију да
прихвати уцене и понижавање.
(Коментар у листу „Блиц”, 21. децембар)
***
Највећу помоћ од наше државе и њеног лидера Александра
Вучића добили смо у виду једног ороченог кредита који нам
је одобрен. Пустио нас је да радимо и охрабривао када би
нам морал пао. То су многи повериоци видели и нису нам
блокирали рачуне, иако су могли. Осећало се, некако, као да
Вучићев дух лебди над „Мараканом”.
(Звездан Терзић, генерални директор Фудбалског клуба
„Црвена звезда”, у интервјуу за „Српски телеграф”, 21. децембар)
***
Почетак нове године ће, осим мамурлука због дочека, обележити поскупљења. У првом дану 2019. ступиће на снагу нове
цене цигарета, неких алкохолних пића, кафе, кућне хемије,
козметике, ТВ претплате, грејања, гаса за грејање, као и низа
прехрамбених производа, зато што цена струје за привреду
скаче за 20 одсто. Неминовно је поскупљење свих производа
у чијој ценовној структури је струја значајан инпут.
(Владана Хамовић, економиста)

динара. Ово ће се примењивати од 1. фебруара 2019.
Нацрти одлука о изради планова детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословне зоне 2 и дела блока 089
у Панчеву предвиђају проширење већ постојеће зоне за око
27 хектара земље, као и разграничење јавног и приватног власништва над грађевинским земљиштем у ужем центру града.
Затим су већници донели закључке о козметичким изменама одлука о постављању монтажних објеката привременог
карактера, о давању на коришћење земљишта за постављање гаража, о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и о локалним комуналним таксама. Донети су и нацрти програма уређивања грађевинског земљишта и његовог давања у закуп
за 2019, те кадровског плана
Градске управе, Градске службе за буџетску инспекцију,
Службе интерне ревизије града, Градског правобранилаштва
и Стручне службе заштитника
грађана Панчева за 2019.
Измене програма и планова
Потврђене су, потом, висине
цена услуга ЈП-а „Урбанизам”,
а прошао је и предлог Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације за
2019. Због недавног последњег
ребаланса градског буџета измењени су и програми пословања ЈКП-а „Младост” и ЈКП-а
„Комбрест” из Банатског Брестовца за 2018.
На ред су онда дошли програми пословања девет градских и сеоских јавних и јавних
комуналних предузећа с финансијским плановима за 2019.
Теме су били: ЈП „Урбанизам”,
ЈКП „Зеленило”, ЈКП „Грејање”, ЈКП „Водовод и канализација”, ЈКП „Хигијена”, ЈКП АТП,
ЈКП „Омољица”, ЈКП „Вод-ком”
из Јабуке и ЈКП „Старчевац”.
Известиоци су били веома кратки, а сасвим је логично да ће
се прича о свему томе распламсати у присуству опозиције на
сед ни ци Скуп шти не гра да
29. децембра.
У следећем сету тема већници су се бавили изменама програма рада и финансијских планова установа културе за 2018.
Овим је ухваћен последњи воз
за усклађивање папира с ребалансом градске касе. Ради се о
Културном центру Панчева, Дому омладине, Народном музеју, Заводу за заштиту споменика културе, Историјском архиву и Градској библиотеци, као
и о девет домова културе у свим
насељеним местима на територији града.
Ресорни већник Немања Ротар казао је да је „култура у оба
ребаланса буџета добила до-

датна средства”, те да су „знатни износи, укупно између 30 и
40 милиона динара, стигли и
из Републике и Покрајине”.
– Велики је успех што нас
финансирају и други нивои
власти. Наше институције културе квалитетним пројектима
редовно учествују на свим постојећим конкурсима и одлично пролазе. Импресивно делује и да је буџет за културу преко 300 милиона динара, али
највећи део тог новца иде на
плате и режије, па су умањена
програмска средства – подвукао је Ротар.
На крају, из истог разлога у
вези с променама буџета Града за 2018, измењени су и финансијски планови МЗ Качарево, МЗ „Мита Вукосављев”
из До ло ва и МЗ Ба нат ски
Брестовац.
Двојезична настава
На седници одржаној 26. децембра биле су 22 тачке дневног реда. Поново су се градски
оци бавили изменама и допунама програма пословања јавних предузећа и месних заједница за 2018, као и њиховим
финансијским плановима за
2019. Представљена су два више го ди шња про гра ма До ма
здравља, говорило се о изради
пројектно-техничке документације за комунално опремање на локацији Хиподром, промењена су нека интерна акта
Градске управе...
Најинтересантнија је била
информација о реализацији
пројекта „Увођење двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији АП Војводине”, и то у ПУ
„Дечја радост” и ОШ „Свети
Сава”. Чланица Градског већа
Татјана Божић објаснила је да
је „све кренуло још 2012. године, када се прелазило 40 процената предвиђеног градива на
енглеском” и додала:
– Радило се о математици и
„Свету око нас” за ниже разреде, а сада имамо пет одељења. У вишим разредима, уз мате ма ти ку, ту су и тех нич ко
образовање, биологија и информатика. Укупно 111 ученика похађа двојезичну наставу, што више није класичан
пројекат. Такође, у вртићу „Петар Пан” постоји група од седамнаесторо деце која уче по
овом програму.
Велика већина свих поменутих тачака дневног реда обеју
седница Градског већа ићи ће
пред одборнике.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 28. децембар 2018.
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УСВОЈЕН БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

АЛАТКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Бајка у излогу
посластичарнице

Капитални део
покрајинске касе –
19,3 милијарде динара
Прошлог четвртка, 20. децембра, посланици Скупштине АП Војводине
усвојили су предлог буџета Покрајине за 2019. Један од оних који су на
њему радили је и наш суграђанин Јован Лазаров, председник Одбора за
буџет и финансије војвођанског парламента.
Он је на почетку разговора рекао
да „последњих година буџет као тема
није више досадан” и додао:
– Када смо доносили буџет за 2016.
годину, он је износио 57,7 милијарди
динара, а усвојени обим буџета за 2019.
годину је на нивоу од 74,4 милијарде
динара, што је непуних 17 милијарди
више. Има више важних елемената
овог буџета. На нашу жалост, трансферна средства из Републике и даље
чине највећи део ове касе, трансфером иду у локалне самоуправе, а тим
новцем се исплаћују и дохоци запослених у просвети. Што се тиче изворних прихода који директно долазе у
наш буџет, то су уступљени приходи –
од пореза на добит скупљеног на територији покрајине остаје нам 42,7, а од
пореза на зараде 18 одсто. То је најбољи показатељ привредних кретања и
запослености у Војводини.
Лазаров каже да су, ако посматрамо период од 2015. до 2018. године,
као и усвојени буџет за 2019, уступљени приходи порасли с 10,5 на 17,1
милијарду динара.
– Тај раст предвиђа и повећање плата у јавном сектору у целој Србији.
Капитални део покрајинског буџета,
који се односи на такве пројекте и расходе, увећан је и износи 19,3 милијарде динара. Најзначајнија нова улагања планирана за 2019. годину су она у
пречистаче отпадних вода у неколико
општина, јер се трудимо да водимо
рачуна о екологији. Затим, ту су адап-

тација Гимназије „Исидора Секулић”
и изградња студентског културног центра у Новом Саду, као и набавка десет
возила за превоз пацијената на дијализу: коначно ће тешки болесници
имати комотнији превоз ка најближим здравственим установама које
имају центре за хемодијализу – објашњава панчевачки посланик.
Као важна улагања он издваја и суфинансирање набавке двају акцелератора и адаптацију простора за смештај у Институту за онкологију у Сремској Каменици.
– Акцелератори ће скратити листу
чекања онколошких пацијената, а и
сам институт ће бити боље уређен.
Ова Покрајинска влада се труди да
убрзо нестану листе чекања за пацијенте с малигнитетом, а морам да подсетим на то да су 2015. године вожени из Војводине у Кладово. Настављамо и улагања у вишегодишње пројекте: изградњу зграде РТВ Војводина,
адаптацију дома Народног позоришта
у Суботици, завршетак подизања Жежељевог моста... И пронаталитетна
популациона политика је нова: сада
постоји додатак за незапослене мајке

ПРОЈЕКАТ ПАНЧЕВАЧКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Блогерка на селу

трећег и четвртог детета у месечном
износу од 15.000 динара у трајању од
две године – каже Лазаров.
Овим буџетом уведена је мера која
доприноси руралном развоју – подршка за куповину сеоских кућа. У односу на почетни буџет за 2018, за 12
одсто су повећана средства за остваривање права на информисање националних заједница. Панчево није заобиђено.
– У марту се завршава комплетна
реконструкција Интернистичког блока Опште болнице. Уз то, требало би
да Град финансира израду пројектне
документације за грађевинско обнављање Дечјег одељења, а као капитални пројекат изградњу ћемо планирати покрајинским буџетом за 2020.
У последњих неколико година Градска управа препознаје политику окупљања око пројеката Покрајинске владе, па учествује на готово свим конкурсима који се тичу суфинансирања
пројеката. Резултат тога је да „вучемо” у Панчево прилично средстава
по овом основу. За последње три године наш град је добио више новца
из Новог Сада него за претходних шеснаест – наводи Лазаров.
Буџет је, како закључује наш саговорник, алатка уз помоћ које Покрајинска влада спроводи јавне политике на територији Војводине.
С. Трајковић

Чланови панчевачког Клуба љубитеља железнице били су део тима који
је украсио излог београдске посластичарнице „Мандарина” на Обилићевом венцу. Крсто Радовић, реномирани мајстор посластичарства с
вишегодишњим интернационалним
искуством, ангажовао је љубитеље
железнице да ураде макету минијатурних железница, коју је са својим
сарадницима обогатио кућицама, дворцем, тунелима, језерима и свиме
оним што чини бајковити крајолик.
Посебно је занимљиво то да су
ствари на макети урађене од чоко-

ладе, кекса, мињона, пралина, бомбона и шећерне глазуре који су произведени у самој посластичарници.
Велики број пролазника, али и муштерија није крио задовољство оним
што су видели. Најрадоснија су свакако била деца, јер овако нешто до
сада нису могла да виде уживо. Према речима љубитеља слаткиша, овакав излог још није виђен, не само у
Београду већ и целој Србији.
Овај „град из бајке” биће изложен
до средине јануара и може се погледати током целог дана.
С. Т.

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ

Благајна „Панчевца”
отворена од 3. јануара
С обзиром на то да током предстојећих новогодишњих и божићних празника штампарија у којој се штампа
наш лист, али и јавне установе и предузећа чије активности пратимо –
раде у измењеном
режиму, ово издање „Панчевца” појавило се као двоброј. То практично
значи да ће се најстарији живи недељник
на Балкану у рукама колпортера на улицама Панчева
следећи пут наћи 10. јануара 2019.

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.
По не де љак, 7. ја ну ар –
нерадни дан.
Уторак, 8. јануар, од 8 до 18 сати.

НАША АНКЕТА

Представљање нових
IT занимања

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ?
У селима у околини Панчева – Качареву, Јабуци, Омољици, Иванову и Банатском Брестовцу – крајем октобра
почео је да се реализује пројекат симпатичног назива: „Блогерка на селу”.
Ради се о једном од десет пројеката из целе Србије одобрених у оквиру програма за економско оснаживање жена на селу, а имплементира га
Панчевачка асоцијација за одрживи
развој, уз финансијску подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике
Србије.
Како је рекао менаџер пројекта Бранислав Николић, жене на селу су у
далеко лошијем положају од оних у
граду, јер само 12 одсто њих су власнице кућа у којима живе, велики је
број оних што немају регулисано пензијско и здравствено осигурање, незапослене су и финансијски зависне
од мушких чланова породице.
– Овим пројектом желимо да, колико је могуће, променимо ту слику,
јер ћемо женама на селу представити
нова IT занимања, као што су блогер,
влогер и јутјубер. То је заправо начин
да путем интернета прикажу потенцијалном тржишту нешто од онога
чиме се оне иначе баве, као што је
ручни рад, припрема хране, колача,
традиционални занати... На тај начин
нешто што је данас хоби или свакодневни посао у кући може да постане
озбиљан посао, који би донео додатну
зараду – објашњава Николић.
Основне активности у поменутим
местима су тренинзи и семинари током којих се жене упознају с могућностима које им пружа интернет, као
и приликама за додатну зараду. Након што је пројекат промовисан у
свих пет села, у његову реализацију

Дочек уз породицу и телевизију

С. ЂОРЂИЈЕВСКА
укључила су се удружења жена: „Етно
кутак” из Качарева, „Златна јабука”
из Јабуке, „Омољчанке”, „Боназ Шандор” из Иванова и „Сосе” из Банатског Брестовца.
Зора Чубрић, председница качаревачког удружења, каже:
– Увиделе смо колико овакав пројекат може да буде користан, не само
за чланице нашег удружења већ и за
све жене у месту. Ми смо веома активне у удружењу, учествујемо на разним манифестацијама, реализујемо
мање пројекте, производимо етнопроизводе и традиционална јела. Пројекат „Блогерка на селу” показао нам
је како да своје производе понудимо
на тржишту, али не само локалном
већ много ширем.
Реализација пројекта траје до краја
марта идуће године и у том периоду
ће најмање сто девојака и жена из сеоских средина бити едуковано за коришћење IT технологије с циљем промовисања својих производа и услуга.
С. Т.

Д. ОСТОЈИЋ

Већ годинама већина грађана дочек
нове године проводи код куће. Организоване прославе постале су скупе,
а с обзиром на то да одлазак на свечаност изискује још пратећих ствари
– чак и недостижне. Просечна цена
прославе је тридесетак евра, а уз то
иде и одговарајућа гардероба, као и
новац за музику или додатно пиће.
Све више младих се одлучује за путовање у иностранство, у неку од
европских метропола, или у неки од
наших градова, где ће углавном на
трговима бити организован целовечерњи програм. Међутим, највише је
оних који ово вече искористе да би га
провели с породицом, гледајући телевизијски програм уз неке специјалитете који се традиционално припремају за прославу Нове године. Тако је и за Божић. Породица је углавном на окупу, трпеза је богата и атмосфером влада лепо расположење.
Питали смо наше суграђане како
они планирају да проведу предстојеће празнике.

А. ИГЊАТОВИЋ

Д. БОГДАН

СЛОБОТКА ЂОРЂИЈЕВСКА, трговац:
– У суботу путујем у Турску. Искористићу пут у ово време због посла, а
и да се одморим. Тамо је топлије него код нас. Прошетамо се мало уз
Босфор, уживамо.
ДРАГАН ОСТОЈИЋ, водоинсталатер:
– Нисам ништа планирао. За Божић ће бити нешто свечаније, али за
Нову годину нам је исто као сваке вечери. Гледаћемо телевизију.
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ,
сликар:
– Празнике ћу провести с породицом. Спремићемо посебан ручак за
Божић. Кад сам био млађи, Нова година се некако другачија прослављала. Више се славило, пуцало се у ваздух у поноћ. Мада се у Врњачкој
Бањи, одакле долазим, и сада то ради. Више су то ракете, јер је у питању туристичко место и на сваки могући начин покушавамо да привучемо госте.

В. ПЕКМЕЗОВИЋ

В. ЦВЕТКОВИЋ

ДАНИЈЕЛ БОГДАН, пензионер:
– Трудимо се да испоштујемо све
од Бадњег дана до Нове године. Ми
прослављамо католички Божић. Баш
за тај дан идемо у цркву с децом, а за
Нову годину смо код куће у породичној атмосфери.
ВЕРИЦА ПЕКМЕЗОВИЋ,
пензионерка:
– Као и свака пензионерка, код куће, уз телевизор. За дочек не радимо
ништа посебно, исто је као и сваке
друге вечери. За Божић идемо код
супругове фамилије, па остајемо тамо и за славу и то нам је стандардно
сваке године.
ВЕРА ЦВЕТКОВИЋ,
пољопривредница:
– Празнике проводим породично.
Код куће је најбоље. Увек имамо посебну вечеру, гледамо телевизијски
програм и лепо се проводимо. За Бадњи дан палимо ватру, постимо.
Анкетирала Мирјана Марић

6

ДРУШТВО

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Агроеколошке
мере
Агро е ко ло шке ме ре са ставни су део националних агроеколошких политика земаља чланица ЕУ,
настале као одговор на нега тив не по сле ди це ко је
пољопривреда има по био ди вер зи тет и жи вот ну
средину, а самим тим и
по социоекономски развој, људско здравље и благостање.
Агроеколошке мере су
врло специфичне и усмерене су на решавање идентификованих проблема у
заштити биодиверзитета
и природних ресурса. Неке од мера су нпр. смањење и постепено избацивање из употребе вештачких ђубрива и пестицида
у пољопривредној производњи, као и имплемента ци ја стал не ро та ци је
усева. Охрабрује се увође ње си сте ма ор ган ске
производње, екстензивно
упра вља ње па шња ци ма,

уније, али и предеоним
линеарним елементима у
комбинацији са изолованим по вр ши на ма под
природ ним или по лу природним стаништима
променљиве (ливаде које
се кое) или мале величине (изо ло ва но др ве ће,
баре и мале во де не
површине).
У Европској унији се на
око 20% пољопривредног
земљишта спроводе агроеколошке мере. Ипак, оне
се генерално слабо спроводе у интензивним пољопривредним подручјима.
Биодиверзитет у таквим
подручјима је под повећаним притиском, те је неопходно имплементирати
принципе одрживе пољопривредне производње.
Пољопривредна производња у Србији представља један од најзначајнијих економско-социјалних
стубова државе и добро-

Петак, 28. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

АНАЛИЗА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА IT И Е-УПРАВУ И НАЛЕД-а

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА ГРАЂАНА
Анализа Канцеларије за IT и
еУправу и НАЛЕД-а показала
је да, иако би већина градова и
општина могла да се носи с
потенцијалним екстерним хакерским нападима, њихови системи су прилично рањиви на
потенцијалне интерне злоупотребе информација. Због тога
локалне самоуправе морају да
унапреде информационе системе, капацитете IT службеника и процедуре за управљање подацима грађана.
Локалним самоуправама се
препоручује да искључе из употребе застарелу опрему, да користе лиценциране оперативне системе и софтвере нове генерације, редовно их ажурирају и примене савремену безбедносну опрему и процедуре
у заштити информација. Једна од кључних препорука јесте
и унапређење употребе лозинки и аутентикације унутар ло-

калних самоуправа, као и да
се јавним службеницима ограничи приступ подацима који
нису у њиховој надлежности.
Пре по ру ке су кре и ра не у
оквиру пројекта „Заштита података о личности и информа-

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА „СВЕТИОНИК”

Уметницима неопходан простор за рад
У Градској библиотеци Панчево прошлог викенда отворена
је новогодишња изложба радова чланова Удружења ликовних уметника „Светионик”, која је продајног карактера.
Своја дела изложило је седамнаест уметника из Панчева, а представили су се мањим
форматима: цртежима, сликама, акварелима, графикама, дигиталним графикама, керамиком, мозаиком и радовима од
папира. Контакте уметника заинтересовани купци могу пронаћи на сајту Удружења, а према речима председнице Јелене Лалић, цене дела су веома
повољне и доступне сваком љубитељу уметности.
Ово је друга изложба коју је
ове године организовао „Светионик”, поред редовне годишње ретроспективе радова чланова Удружења.

– Током 2018. године радили смо и пратећи програм
Бијенала уметности, што је
мало другачије од уобичајених активности. Сарађивали
смо са умет ни ком Мар ком
Нектаном и организовали смо
радионицу са Удружењем за
по моћ МНРО. Са да већ
припремамо пројекте за наредну годину. У плану су ради о ни це с де цом, го ди шња
изложба је већ извесна, а поку ша ће мо да обез бе ди мо и
простор где бисмо се окупљали. То нам је веома важно,
јер би нам тај кутак служио
за реализацију радионица или
као отворени атеље. За ово
нам је у великој мери потребна подршка Града – рекла је
Јелена Лалић.
Радове су изложили Мимица Миљана Алексић, Милан
Булатовић, Биљана Долић, Сла-

Роман „Туђине”
бити становништва. Истовремено, пољопривреда је
и значајан угрожавајући
фактор за животну средину и дивљи свет пољопривредних предела. Упркос
напорима да се очувају и
заштите природне вредности у оквиру граница заштићених подручја, односно настојањима да се успоставе еколошки коридори који оваква подручја
повезују, Србија још увек
нема националну агроеколошку политику која би
свеобухватно регулисала
област заштите биодиверзитета у пределима са израженом пољопривредном
ак тив но шћу, из ван и у
оквиру граница заштићених природних добара, али
је 2010. године направљен
„Агроеколошки програм
за Србију”, који представља добар основ за увођење правних прописа за даљу при ме ну у прак си.
Европска комисија је, усвајајући IPARD II програм
за Србију, за период до
2020. године, предвидела
финансирање агроеколошких мера.

Панчевачка публика имала је
прилику да у четвртак, 20. децембра, у дворани „Аполо” Дома омладине присуствује књижевној вечери поводом промоције романа „Туђине” Игора
Маројевића, коју је водио писац Вуле Журић.
Најновији роман заокружује давно започет приповедачки циклус који чини укупно
пет књига: „Београђанке”, „Праве Београђанке”, „Двадесет четири зида” и „Партер”.
Књига говори о тридесетогодишњаку који је родом из
Црне Горе, а који долази у Београд, где се, као и у својој родној Боки, осећа као у туђини.
У ванредним и опасним околностима за време НАТО бомбардовања он је у потрази за
правом љубављу.
Писац је овом приликом говорио о претходним романима,

ђана Динић Ђорђевић, Никола Драгаш, Драган Ђорђевић,
Ивана Маркез Филиповић, Милан Манић, Жени Келец, Јелена Лалић, Маријана Оро, Дејан Ратковић, Јелена Бадње-

вац Ристић, Тамара Стоилов,
Мирјана Шимуновачки Шуњеварић, Ивана Штопуљ и Нада
Оњин Жужић.
Изложба траје до 20. јануара.

ПРОМОЦИЈА ПРВОГ РОМАНА
ЈОВАНА З. ОСТОЈИЋА

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ИГОРА МАРОЈЕВИЋА

остављање заштитних зона на пољима са усевима,
као и очување постојећих
природних станишта од
значаја за очување заштићених врста, а која се налазе у оквиру пољопривредних предела. Агроеколошке мере такође обу хва та ју за шти ту шу ма,
влажних станишта, линеарних предеоних елемената (какве су живице), с
циљем побољшања услова за живот дивље флоре
и фауне. Битан саставни
део агроеколошких мера
представља и очување аутохтоних биљних сорти и
раса домаћих животиња,
као ва жних ге не тич ких
ресурса у пољопривредној производњи. Постојање зелене инфраструктуре у пољопривредном пределу од суштинског је значаја за политике заштите
би о ди вер зи те та. Зе ле на
инфраструктура у пољопривредном пределу представљена је елементима
мреже „Natura 2000” као
кохерентне еколошке мреже заштићених подручја
на нивоу целе Европске

циона безбедност на локалу”,
који су реализовали НАЛЕД и
Канцеларија за IT и еУправу
Владе Србије, уз подршку чланица Савеза за еУправу – „Asseco SEE”, „Comtrade”, IBM,
KPMG, SAGA, SBS и SAP.

Анализа спроведена у оквиру пројекта такође је показала
да од шездесет три локалне самоуправе у Србији готово половина нема одговарајући пропис о процедурама за информациону безбедност. Иако је у
просеку на тек шездесет пет
стално запослених у локалној
администрацији један ангажован из IT струке, четири од пет
општина и градова ни за њих
не организују обуке и подизање свести на ову тему.
Поред тестова IT система, у
оквиру пројекта организоване
су радионице за руководство у
општинама и сто деветнаест
јавних службеника у сектору
IT, како би се упознали са обавезама у оквиру Закона о заштити података о личности и
Закона о информационој безбедности и планираним изменама регулативе.

Леве притоке Дрине

када је настала идеја о циклусу од пет књига, као и о новим
делима која су у плану.

У Градској библиотеци Панчево у
петак, 28. децембра, у 19.30, биће
одржано књижевно вече поводом
про мо ци је пр вог
романа Јована З.
Остојића, под насловом „Леве притоке Дрине”.
Емо ти ван ре флексивни роман
написан у првом
лицу води читаоца кроз својеврсно путовање у
прошлост, у потрази за решењима неопходним за разумевање садашњице, али и сваког
правилно и погрешно повуче-

ног потеза. Књига
пу на нео че ки ва них обрта, написана једноставним,
али поетским стилом, истовремено
је и својеврстан путопис кроз градове Европе и омаж
мало познатим географијама и тајна ма за бо ра вље них простора.
У разговору
са аутором биће
представљена топла прича о
човеку у процепу, одговорности и животу између сна и јаве. Разговор ће водити Вуле
Журић и Ивана Успенски.

КЊИГА ЗВОНКА КАРАНОВИЋА

Иза запаљене шуме
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у четвртак, 17. јануара, у 19 сати, биће одржана
промоција нове књиге поезије
„Иза запаљене шуме” песника
Звонка Карановића. Са аутором ће о књизи разговарати
Васа Павковић и Јасмина Топић. Учесници ће говорити о
поезији, рокенролу, радости
живота и очекивањима за просту 2019. годину.
Звонко Карановић је рођен
1959. у Нишу. Писање базира
на искуствима beat књижевно-

сти, филма и поп културе. Преко тринаест година је држао
музичку радњу и није се обогатио. Себе сматра писцем с
маргине, иако се стицајем друштвеноисторијских околности
обрео у мејнстриму. У својим
књигама не описује спољашњу
лепоту света, већ његову унутрашњу таму.
До сада је објавио десет збирки песама: „Blitzkrieg” (1990),
„Сребрни Сурфер” (1991), „Мама меланхолија” (1996), „Extravaganza” (1997), „Там на

магистрала” (2001), „Неонски
пси” (2001), „Свлачење” (2004),
„Box Set” (2009), „Бубњеви и
жице, ауто-пут и ноћ” (2011)
итд., као и романе: „Више од
нуле” (2004), „Четири зида и
град” (2006) и „Три слике победе” (2009).
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Марић
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Петак, 28. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НИС СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР

РАФИНЕРИЈА ПОНОС НАЦИЈЕ

Прихватање разлика

Озбиљан чинилац
нашег укупног
индустријског развоја
Допринос
технолошком напретку
Компанија НИС је прошлог уторка, 18. децембра, обележила
значајан јубилеј – педесет година од почетка производње у Рафинерији нафте Панчево. Свечаности одржаној у згради Геозавода у Београду присуствовали су представници Владе Србије, менаџмента НИС-а, пословни партнери компаније и
друге јавне личности. Присутни су били у прилици да се упознају с развојем фабрике у Панчеву у протеклих пет деценија
и непрестаном тежњом запослених да се допринесе технолошком напретку, модернизацији нафтног сектора Србије и економском развоју наше земље.
Рафинерци су посебно поносни на то што се од те визије
није одустало ни у најтежим
тре ну ци ма за Ра фи не ри ју у
Панчеву – за време НАТО бомбардовања 1999. године, када
су погинула тројица, а рањена
четворица радника и када је
на постројењима начињена материјална штета од неколико
стотина милиона долара.
Рекордна прерада
Поводом обележавања јубилеја
Рафинерије нафте Панчево, Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, рекао је да је веома задовољан пословањем компаније и, према свим показатељима, ове године ће НИС имати апсолутно рекордну прераду
у панчевачкој Рафинерији.
– Све ово не би било могуће
без веома добре сарадње с нашим акционарима, пре свега с
Владом Републике Србије и

„Гаспром њефтом”, као и с нашим пословним партнерима.
Наш стратешки циљ је стварање нових вредности за наше
акционаре, за заједницу и за
наше запослене. Даља модернизација Рафинерије, дигитална трансформација и повећање ефикасности, модернизација промета, изградња нових
постројења у складу с принципима зелене енергије, као и наставак улагања у заједницу само су некe од њих – рекао је
генерални директор НИС-а.
Стабилан партнер
Александар Антић, министар
рударства и енергетике, честитао је у име Владе Србије НИС-у
и радницима панчевачке Рафинерије велики јубилеј:
– Нафтна индустрија Србије
је један од најзначајнијих сегмената наше привреде и економије и један од најважнијих
стубова нашег енергетског система. Желим да захвалим на
да на шњи дан свим љу ди ма

запосленим у НИС-у, као и нашим партнерима из „Гаспром
њефта” на стабилној пословној политици. НИС је без сумње један од кључних замајаца
наше економије и привреде,
али и кључни сегмент нашег
даљег развоја. Компанија je стабилан партнер и озбиљан чинилац нашег укупног индустријског развоја, и заједно с
Владом Републике Србије води успешну политику енергетске стабилности и сигурности
грађана у области снабдевања
енергентима. Свих ових година НИС је лидер у области квалитета и на понос целе Србије
се развија, остварује нове вредности, дефинише нове стандарде. Поносан сам на НИС,
мислим да цела Србија треба
да буде поносна на НИС и све
оне стотине хиљада људи који
су прошли кроз овај систем и
на тај начин учествовали у економском развоју Србије – рекао је министар Антић и до-

дао да је руско-српски нафтни
гигант лидер у својој области,
лидер у региону, који намеће
нове квалитете, како по питању остваривања пословних резултата, тако и у области заштите животне средине, ефикасности и свега оног што носи 21. век.
На свечаном скупу јавности
су представљена достигнућа током убрзане модернизације Рафинерије, која је почела 2009.
године, након што је „Гаспром
њефт” преузео већински пакет
акција НИС-а. У овој фази је
најпре с почетком рада комплекса MHC/DHT (постројење
за благи хидрокрекинг и хидрообраду) у новембру 2012.
године у Рафинерији омогућена производња горива европског квалитета, што је допринело унапређењу енергетске
стабилности Србије, а НИС-у
омогућило улогу лидера на регионалном тржишту нафтних
деривата.

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице приредио је прошле недеље, у холу
зграде Покрајинске владе, новогодишњи базар рукотворина – традиционалну хуманитарну акцију за децу са сметњама у развоју из специјализованих образовно-васпитних
установа с територије АП Војводине.
Базар је свечано отворио
заменик покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
Милан Ковачевић, који је том

запослени у Покрајинској влади били су у прилици да купе новогодишње украсе, икебане и дарове које су спремили, а сакупљени новац, по
традицији, остаје школама
које су учествовале на базару
– рекао је на крају Милан
Ковачевић.
Хор школе „Милан Петровић”, под вођ ством Ми ше
Близанца, приредио је дирљив наступ, изводећи песме
на српском, мађарском и ромском језику. У интерактивном наступу хор је подстакао
публику да се придружи у певању, користећи знаковни језик, чиме су окупљенима по-

приликом истакао да му је
велика част што влада Војводине има прилику да шести
пут угости децу и да им уступи простор да прикажу своја
креативна уметничка дела.
– Покрајински секретаријат одувек се залагао за побољ ша ње ста ту са де це са
сметњама у развоју, што смо
показали и у програму инклузивног образовања, те је
ово само још један вид наше
подршке и жеље да дамо значај ономе што деца раде. Сви

казали шта у правом смислу
значи прихватање разлика,
што и јесте циљ инклузије.
На ово го ди шњем ба за ру
своје радове представила су
деца из СОШО „Милан Петровић” из Новог Сада, „Мара Мандић” из Панчева, „Антон Скала” из Старе Пазове,
„9. мај” из Зрењанина, „Вук
Караџић” из Сомбора, ОШ
„Херој Пинки” из Бачке Паланке и из Школског центра
с домом ученика „Доситеј Обрадовић” из Суботице.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Поправни из екологије

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПРЕРАДЕ НАФТЕ У НАШЕМ ГРАДУ

У трци с глобалним лидерима
Стартује дубока
прерада
Светско а наше!
Конкуренција у области прераде нафте на европском тлу
је веома оштра и у последњих
неколико година затворено је
око петнаест рафинерија. Тржишна утакмица довела је до
тога да ће опстати само оне
нафтне компаније које су се
определиле за непрестану модернизацију, унапређивање квалитета и подизање ефикасности прерађивачких процеса. У
складу с таквим тржишним
околностима, НИС је кренуо у
додатну модернизацију Рафинерије и чини искорак који је
важан за цео нафтни сектор
Србије и региона.
Кључни пројекат друге фазе
модернизације Рафинерије је
изградња постројења за дубоку
прераду с технологијом одложеног коксовања. За реализацију тог посла издвојено је 300
милиона евра и, према најавама менаџмента НИС-а, комерцијални почетак рада новог
блока најављен је за трећи квартал наредне године. Рускосрпском нафтном гиганту ова
инвестиција донеће већу производњу високовредних деривата (пре свега дизела, али и
бензина и течног нафтног гаса), а уједно ће почети и дома-
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Зоран
Станижан

ћа производња кокса, који се
сада искључиво увози.
Када је реч о еколошким
аспектима, почетак рада новог
производног система омогућиће НИС-у да престане да производи мазут с високим садржајем сумпора, што значи да
на српском тржишту неће бити горива које при сагоревању
узрокује емисију великих количина сумпорних једињења у
атмосферу. Поред тога, менаџмент ове компаније најављује
да ће додатно бити смањена
емисија прашкастих материја.

Надлежни у НИС-у тврде да
ће почетак рада новог постројења побољшати еколошку ситуацију у целом региону. Осим
тога, Србија ће испунити захтев Европске енергетске заједнице о ограничавању коришћења горива која имају висок садржај сумпора. Што се тиче
саме технологије производње
кокса, менаџмент НИС-а истиче да су у систем за дубоку
прераду нафте уграђена најсавременија технолошка решења која ће обезбедити брижљив
однос према животној среди-

ни и минималну употребу енергетских ресурса.
Основу читавог процеса чине
два реактора у којима остатак након загревања пролази процес
коксовања, при чему долази до
додатног издвајања белих деривата. Након процеса коксовања
спроводи се поступак хидрауличког бушења, сечења и истовара
кокса у систем транспорта и утовара. Поред стандардних апарата који се користе у преради нафте (пећи, колоне, измењивачи топлоте и пумпе), пројектом се предвиђа и изградња и монтажа опреме за бушење и сечење кокса,
транспортних трака, посебних система за складиштење кокса. Читав тај комплексни систем опреме пројектоваће извођач, компанија CB & I, која ће такође управљати процесом изградње и пружати подршку у набавци опреме.
С технолошке стране, реализацијом овог пројекта Прерада
НИС-а ће добити низ нових и
модерних технолошких процеса који ће свакако представљати
изазов за специјалисте и запослене у Рафинерији. За стабилан и ефикасан рад новог постројења потребан је квалификовани персонал инжењера, оператера и машинских специјалиста, за шта се планира укупно 49
запослених директно на постројењу и још 11 на одржавању.
Захваљујући овом пројекту
наша рафинерија постаје конкурентнија (капацитет новог
постројења је 2.000 тона на
дан), једна од најмодернијих у
источној Европи, а по дубини
прераде (99,2 одсто када постројење буде званично пуштено у рад) раме уз раме с најбољим прерађивачким капацитетима у свету.

Недавно је одржан састанак
Преговарачке групе 27 и секторских радних група за Поглавље 27 – животна средина
и климатске промене, и том
приликом је усвојен Други
нацрт преговарачке позиције
Србије, који ће до 31. децембра бити достављен Европској комисији на неформалне консултације.
Реч је о документу на коме
су у последњих неколико месеци интензивно радили представници Министарства заштите животне средине у сарадњи с другим институцијама, у складу с примедбама и
сугестијама европских званичника. Надлежни у Влади
Републике Србије истичу да
примедбе Европске комисије
на Први нацрт преговарачке
позиције нису захтевале суштинске корекције и да је Србија начинила веома важне
кораке на пољу усаглашавања правила када је реч о заштити животне средине и одрживом развоју.
Како кажу, државни органи су отворени за све конструктивне сугестије, добро
по зна ју са да шње ста ње на
свим нивоима у области животне средине и знају шта хоће да постигну на путу ка

отварању Поглавља 27 и постизању европских еколошких
стандарда. Надлежни најављују убрзавање процеса отварања Поглавља 27 као једног
од најзахтевнијих и најскупљих у преговорима са ЕУ, те
се, зависно од тока консултација, може очекивати да ће
преговарачка позиција коначно бити дефинисана крајем
2019. године. Србија ће поред поправног, тј. одговора
на коментаре Европске комисије, уз Други нацрт преговарачке позиције Европској комисији доставити и нацрте
до ку ме на та: Спе ци фич ни
план имплементације за Директиву о индустријским емисијама, Акциони план за развој административних капацитета и Техничку адаптацију за Директиве о стаништима и птицама.
Држава је саопштила да ће
у на ред ном пе ри о ду би ти
представљен план развоја административних капацитета,
као и да је у току израда вишегодишњег плана инвестирања, чиме ће се омогућити
лакше решавање неких до сада отворених питања која се
тичу, пре свега, даљег преношења еколошког законодавства Европске уније.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Повратак

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, с трошењем преосталих дана сад већ остареле године стичемо утисак
сталног убрзавања и недостатка времена за било шта
што желимо да урадимо.
Осећамо се приклештенима у временском теснацу
сопствене свакодневице којој смо само придодали стисак празничне јурњаве. Чини нам се да се дан није ни
завршио, а већ је стигло ново јутро и наставак вожње
на све бржој вртешци званој живот.
Сведоци смо претварања
својих жеља у морања и „такотребања”. Задовољство у
при пре ми из не на ђе ња за
наше вољене замењује све
већи осећај умора и недостижности. Увек нас изненади суочавање с неминовним проласком дана, којих
смо скоро до јуче имали сасвим довољно на располагању да с лакоћом позавршавамо и испланирамо све
што желимо.
Тренутак када спознамо
да ништа не постижемо грозничаво јурећи и притом не
приводећи крају планирано
и жељено, заправо је најдрагоценији. Тада дајемо себи шансу да кренемо другачијим стазама, које у свакодневној трци с временом нисмо ни примећивали. У настојању да се прилагодимо,
да угодимо и будемо примећени, запостављамо најважније(г). Расипамо нај-

драгоценије што имамо, и
то дубоко несвесни пролазности и ненадокнадивости
времена потрошеног да бисмо се ускладили са оним
што намеће околина.
Стално се изненадимо када нас путеви за које се определимо одведу у ћорсокак.
Од брзине којом трошимо
дане, не видимо путоказе
према самоостварењу и љубави. Ударајући великом брзином у још један безизлаз,
који се од прошлогодишњег
разликује само у детаљима
којима га временска дистанца одваја од претходног,
добијамо могућност да сагледамо пут и подесимо, коначно, свој компас у правцу
којим би ишла наша душа
(да смо је питали).
Тако ошамућени и уморни од по ку ша ва ња да се
уклопимо, треба да останемо мирни и да у тишини
свог бића потражимо стазе
што воде у мир, љубав, захвалност, опроштај и поштовање. Кад се склонимо
од буке и блештавила, кад
признамо себи да нам је лоше од стал ног ту ма ра ња
истим лавиринтом у коме
набасавамо само на умор,
страх и несигурност, можемо да препознамо пут. Тај
пут у ствари представља повратак: најбитнију дестинацију у животу, а пропуштену и занемарену. Повратак
себи садржи све оно што
смо јурили да достигнемо и
постанемо. Некоме ће бити
потребна и мала помоћ на
путу повратка и то је сасвим
у реду, јер је награда откривање сопствене вредности
кроз распламсавање оне малене, тињајуће искре у средишту душе – љубави према себи.
Којим путем ићи – одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Заблистајте у
новогодишњој ноћи

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
У новогодишњој ноћи имамо посебну мисију да будемо лепи, сјајни и јединствени, баш као што прижељкујемо да нам таква буде и наступајућа година.
Третмани које можете радити пред Нову годину или
када имате неки важан догађај, јесу: мезопорација (мезотерапија без игле), радиоталаси, третман лица кисеоником, биолошки третмани,
воћне киселине и блиц третмани као што је брзи лифтинг. Сви ови третмани учиниће да вам кожа одмах заблиста, да се хидрира и подмлади. Код куће можете сами направити маске за лице
од воћа и поврћа, јогурта и
меда. Тренутно освежење ће
вам пружити умивање коже
хладним јогуртом, који потом треба мало да оставите

на лицу да би деловале млечне киселине из њега. Потом
се умијте млаком водом, ставите одговарајућу крему и
можете почети да се шминкате за најлуђу ноћ. Треба
нагласити да су прајмери који се све више употребљавају
(поготово то чине младе девојке) изузетно штетни ако
се свакодневно стављају на
кожу. Њихова улога јесте да
изједначе тен и омогуће лакше наношење и дуже трајање пудера, али ако се свакодневно користе, могу запушити поре и изазвати стварање митесера и поткожних
акни. Зато прајмер користите за важна дешавања, али
никако свакодневно.

За новогодишњу ноћ увек
је добро изабрати светлуцаве сенке, кармине и пудере.
Све треба да шљашти и сија,
јер је то право вече за мејкап
у ком је све дозвољено. На
косу такође можете ставити
лак са шљокицама, бриљантин, али и спрејове у разним
бојама које се испирају приликом првог прања.
Када се вратите с дочека,
не заборавите да добро ишчет ка те ко су и ски не те
шминку.

Петак, 28. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ, ЕНДОКРИНОЛОГ

СУБОТОМ У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Свој термин можете
заказати радним
данима од 7 до 14
сати, путем телефона
013/21-90-900 или
013/21-90-903
Брижљиво одабраном тиму искусних стручњака у Заводу за
здравствену заштиту радника
„Панчевац” недавно се придружила и др Гордана Вељовић,
коју многе Панчевке и Панчевци познају као врсног ендокринолога и одличног дијагностичара чији савет злата вреди.
Докторка Вељовић је завршила Медицински факултет у
Београду 1990. године, специјалистички испит на истом факултету је положила 2005, а
супспецијалистички 2011. године. Већ 20 година ради на
Интерном одељењу Опште болнице у Панчеву као специјалиста интерне медицине и супспецијалиста ендокринолог.
Свој термин код др Гордане
Вељовић у Заводу „Панчевац”
можете заказати радним данима од 7 до 14 сати, путем телефо на 013/21-90-900 или
013/21-90-903, а прегледи ће
се обављати сваке суботе. С докторком Вељовић разговарали
смо о томе како преглед ендокринолога изгледа, како се за
њега припремити, али и о томе зашто су ендокринолошке
болести данас све учесталије,
те шта учинити по питању њихове превенције.
ПАНЧЕВАЦ: Које су најчешће
болести које пацијенте данас
доводе у ординацију ендокринолога?
ДР ГОР ДА НА ВЕ ЉО ВИЋ:
Сведоци смо паралелних пандемија гојазности и дијабетеса
мелитуса, па су то проблеми
највећег броја пацијената с којима се сусрећем као ендокринолог. Томе се прикључују и
болести штитасте жлезде. Међутим, не треба занемарити ни
проблем неплодности или супфертилности, дакле патологије полних жлезда, затим све
чешћу појаву такозване секундарне хипертензије која има
ендокрини узрок, али и болести хипоталамо-хипофизног
тракта и друге.
• Шта утиче на то да гојазност, дијабетес мелитус и обоље ња штит не жле зде да нас
има ју го то во епи де миј ске
размере?
– У настанку ових обољења
од значаја су како генетски
фактори, који су непроменљиви, тако и све више фактори
спољашње средине, на које потенцијално имамо утицај и можемо да их коригујемо. Савремену цивилизацију карактерише све нездравији начин живота, који се пре свега огледа
у неадекватној исхрани, одсуству или значајној редукцији
физичке активности и огромној количини стреса, коме смо
изложени како на радном месту, тако и у свакодневном животу. Све то доводи до бројних
поремећаја у функционисању
организма, а последично и до
болести.
• Који симптоми треба да нас
наведу на помисао да можда
имамо неки ендокринолошки
поремећај?
– Проблем и јесте у томе што,
када је реч о тегобама са жлездама са унутрашњим лучењем,
данас више не постоје типични

Страну
припремила
Драгана

Кожан

симптоми нити клиничка слика. Најчешће се прво јави нека
неспецифична тегоба, као што
је хронични умор или малаксалост. За поједина обољења,
ипак, можемо издвојити релативно карактеристичне знаке.
Код шећерне болести бих истакла појаву појачаног жеђања,
учесталог мокрења, мршављења и врло изражене дуготрајне
опште слабости. Код болести
штитасте жлезде и осталих најчешће се јављају хронични умор
и неспецифичне промене телесне масе и менталног функционисања.
• Ко је ана ли зе па ци јен ти
треба да обаве пре доласка на
преглед?
– Tребало би урадити стандардне лабораторијске анализе које подразумевају седиментацију, крвну слику, основне
биохемијске анализе и преглед
мокраће. У зависности од специфичне патологије, односно
обољења, ендокринолог ће већ
на првом прегледу одредити у
ком правцу даље треба радити
анализе, из рационалних разлога, како материјалних, тако
и дијагностичких.
• Како изгледа, шта обухвата и колико траје преглед ендокринолога?
– Правила у принципу нема,
али први преглед ендокринолога је најважнији, јер се тада
практично за „цео живот” упозна пацијент. Ми сагледавамо
не само здравствено стање него и личност пацијента, начин
његовог живота, посао који он
обавља и по правилу је потребно да тај иницијални сусрет
траје бар пола сата. Тада узимамо анамнезу – податке о
симптомима и тегобама пацијента, затим следе објективни
налаз ендокринолога и сагледавање његових лабораторијских анализа или података добијених визуелизационим методама – ултразвуком, скенером или магнетном резонанцом. Контролни преглед, на
моју велику срећу, често буде
врло кратак, јер тада погледамо анализе, које су обично добре, попричамо и наставимо
даље.
• Да ли и колико често треба
одлазити код ендокринолога
на превентивни преглед?
– Управо зато што живимо
у условима пандемије гојазности и дијабетеса, мислим да
најбољи вид борбе против тих
болести јесте управо тај да радимо на њиховој превенцији.
То се у нашим условима, нажалост, релативно ретко чини, због чега сам тужна, јер
сматрам да се у тој сфери може много постићи. Код низа
обољења као што је гојазност,
која се у нашој средини више
перципира као естетски, а не
као опасан здравствени проблем, или поремећај менструалног циклуса, често се прескочи посета ендокринологу,

а она би баш била важна да
бисмо и неке дискретне, суптилне и веома благе дисфункционалности на време открили и кориговали и тиме спречили много озбиљније ендокринолошке тегобе. У превентивном смислу је важно да сви
бар једном годишње одредимо гликемију, то јест ниво шећера у крви, па да онда, на
основу те вредности, одлучимо да ли је време да посетимо
ендокринолога. На тај начин,
том једноставном, безболном
и брзом анализом свако од нас
може дати свој допринос у глобалним настојањима да се учесталост дијабетеса и гојазности све де на ио ле ра зум ну
меру.
• Шта, из аспекта гране медицине којом се ви бавите, можемо учинити да бисмо сачували здравље?
– Довољно је само да се вратимо здравом начину живота.
Треба почети од здраве исхране, а многи људи у средњем

жи вот ном до бу, са мле ве ни
стресом, заборављају и шта
она значи. Друга важна ствар
је физичка активност. Свако
од нас, за почетак, треба да
бар шета пола сата дневно, за
шта сигурно можемо наћи времена, а на располагању су нам
и многе друге спортске и рекреативне активности. Оно што
је такође изузетно важно, а на
шта сви заборављамо, јесте одмор, и то не само ноћни већ и
дневни. Издвојте бар петнаест
минута до пола сата сваког дана за дружење с пријатељима
или члановима породице, за
слушање музике или за неку
други вид релаксације. Увече,
уместо бромазепама и фокусирања на екран компјутера
или ТВ апарата, прочитајте
књигу уз чај. То нису мале
ствари: ко риго вањем свако дневних навика знатно ћете
унапредити своје здравље и
снизити ризик како од ендокринолошких, тако и од многих других обољења.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Медене саонице
Састојци: 300 грама
брашна, 100 грама шећера, 100 грама меда,
75 грама маслаца, једно јаје, кашичица млевеног цимета, пола кашичице млевеног каранфилића и кашичица
соде бикарбоне
Глазура од шећера:
једно беланце и 250
грама шећера у праху.
Припрема: Измешајте све састојке и замесите тесто (ако је сувише мекано, можете га оставити у фрижидеру неко време). На картону или чвршћем папиру нацртајте саонице и исеците их као шаблоне. Тесто танко развијте и помоћу шаблона од картона исеците два
облика за саонице и још три мања правоугаоника (за преграду и
дно), те неколико ирваса. Све делове поређајте на плех преко масног папира, а од преосталог теста направите звездице, јелкице
или друге облике по жељи.
Медене фигурице пеците око петнаест минута у рерни претходно
загрејаној на 180 степени. Када су готове, сачекајте да се мало прохладе у плеху, па их тек онда извадите на тањир и оставите да се
охладе до краја.
Припремите глазуру од шећера и беланцета (у зависности од величине беланцета можда ће требати мање шећера од наведене количине). Потребно је да глазура буде густа, али не превише, да бисте могли лепо да цртате њоме. Припремљену глазуру сипајте у посластичарску врећицу или у пластичну кесу којој сте одсекли врх.
Украсите медењаке који су се у међувремену охладили. Прво
пажљиво исцртајте контуре, а затим попуните и средину. Пустите
машти на вољу и нацртајте облике које желите. Оставите да се глазура потпуно осуши, па затим пажљиво спојте све делове и формирајте саонице, користећи притом преосталу глазуру као лепак.
Ако је потребно, наслоните делове на шољице или нешто слично
док се суше, да би се боље учврстили. На крају на већи тањир или
послужавник ставите кристал-шећер и направите сцену из зимске
бајке.
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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ОДРЖАН КОНЦЕРТ КУД-а „НЕОЛИТ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КОРАКОМ ТРАДИЦИЈЕ ДО ЈУБИЛЕЈА
Обележава се педесет
година игре у Старчеву

Пре двадесет година легендарни
стручњак за лидерство и елитни перформанс
Ро бин Шар ма
пред ста вио је
концепт „Будни
у пет (и ваш је
читав свет)”, заснован на револуционарној јутар њој ру ти ни
која је помогла његовим клијентима да повећају продуктивност, побољшају здравствено стање и сачувају смиреност у овом нашем превише компликованом свету.

Наступили и
„Абрашевић” и
„Јединство”
Скоро четири стотине наших
суграђанки и суграђана, љубитеља традиционалне музике и игре, уживало је протекле суботе, 22. децембра, у
још једном у низу квалитетних програма из ове области,
којима је децембар свакако
обиловао. Овог пута концерт
под називом „Кораком традиције” у Дому војске одржали
су чланови Културно-уметничког друштва „Неолит” из Старчева с гостима.
Концерт под овим називом
већ је постао традиција, будући да је одржан трећи пут, с
том разликом што се у називу
сада нашао и посебан додатак:
„50 година игре”. Разлог се да
наслутити: домаћин вечери и
ор га ни за тор ма ни фе ста ци је
КУД „Неолит” у 2018. обележава важан јубилеј – пола века од када је у Старчеву, далеке 1968, почела да ради прва
секција фолклора при Дому
културе.
Према речима Бранислава
Живковића, уметничког руководиоца КУД-а „Неолит”, циљ
манифестације „Кораком традиције” јесте да популаризује
аматерско стваралаштво и да
традицију и фолклор приближи модерном човеку.
– Трудимо се да ова манифестација уједно буде и место
где ће се панчевачкој публици

представити највећа имена из
ове области или, како ми волимо да кажемо, сам крем српских културно-уметничких друштава. У претходне две године
с КУД-ом „Неолит” наступали
су КУД „Бранко Цветковић” и
АКУД „Бранко Крсмановић” из
Београда, КУД „Лаза Нанчић”
из Вршца и АНИП „Вила” из
Новог Сада. Све су то великани српског фолклора и добитници бројних награда како у
Србији, тако и у иностранству.
С обзиром на то да је ово наша
јубиларна сезона, овог пута смо
се одлучили за панчевачке ансамбле. Позвани су сви, а одазвали су се КУД „Абрашевић”
и РКУД „Јединство”, с којима
и иначе имамо дугогодишњу
сарадњу, тако да је ово био један заиста пријатељски концерт – истакао је Живковић.
На сцени пред препуном салом До ма вој ске игра чи из

„Јединства” представили су се
играма из Беле Паланке и влашким играма Поречја, док је
„Абра ше вић” ра зно вр сно сти
програма допринео играма из

приказали и нову кореографију: игре из Димитровграда, више пута награђивану кореографију на домаћим смотрама и
међународним фестивалима.

Након четири године преданог рада на
рукопису пред вама
је књига која ће вам
изменити живот и
која ће вам открити
да је навика устајања рано ујутру многи ма по мо гла да
остваре изванредне
резултате и истовремено буду срећни и
испуњени, и осећају се корисније.
Чаробна и забавна прича
о томе како два незнанца у
невољи упознају ексцентричног тајкуна који им постаје
тајни ментор.

Два читаоца који до среде, 9. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када
сте ви најпродуктивнији?”, наградићемо по једним примерком књиге „Будни у 5” Робина Шарме. 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

„Ово ће мало да
боли” Адама Кеја

Пчиње, циганским играма из
Војводине, чобанским шопским
надигравањем момака „Тројно” и стилизованом старом кореографијом Добривоја Путника „Го пратиле дедо”. Домаћини из „Неолита” су, како и приличи, на сцену извели све своје генерације. Најмлађи су се
представили играма из Старчева, Пирота и Лесковца, побравши највеће аплаузе. Први
ансамбл је извео игре из Груже и из околине Београда, а за
сам крај концерта, будући да
су аплаузи публике измамили
бис: „Седенку” – игру из источне Македоније. Као изненађење вечери „неолићани” су

Након маестралне завршнице године чланови „Неолита”
отићи ће на кратку заслужену
паузу током зимског распуста.
Ипак, управа друштва, с председником Урошем Баном на
челу, неће се одмарати будући
су почеле припреме за организацију великог дечјег фестивала фолклора, који на пролеће
треба да буде одржан у Старчеву и где се очекује учешће
више од петнаест ансамбала из
Србије и иностранства. Уједно
се спрема и свечана академија
„Неолита”, којом ће ово друштво на посебан начин обележити свој јубилеј.
Д. Кожан

ИНТЕРЕСАНТНО ТАКМИЧЕЊЕ У СТАРЧЕВУ

Најбољи ајвари из Лесковца и Републике Српске
У четвртак, 20. децембра, први пут у Старчеву је одржан
„Ајвар фест”, својеврсно надметање на коме се бира најбољи узорак чувеног специјалитета од паприке, као и такмичење у једењу љутих папричица. Ову манифестацију је организовало удружење „Балкан
чили фестивал”.
Ово је шеста година заредом
како је биран најбољи ајвар, а
учествовали су произвођачи
овог специјалитета из целе Србије, Републике Српске, Македоније, Румуније и Бугарске.

„Будни у 5”
Робина Шарме

Овогодишњи „Ајвар фест” подржали су и најбољи кувари из
наше земље.
На такмичењу одржаном 20.
децембра у Старчеву у конкуренцији благих ајвара најбољи
узорак имао је Стевица Марковић из Лесковца, док је у категорији љутих ајвара победила Биљана Лазић из Горњег Црњелова из Републике Српске.
Веома интересантно било је
и такмичење у једењу љутих
папричица, у коме је тријумфовао такмичар из Пирота, који је поставио и нови рекорд:

До бро до шли у
радну недељу која траје деведесет
седам сати. Добро дошли на посао на којем имате тек неколико
секунди да одлучи те о не чи јем
животу. Опростите се с пријатељима и везама.
Заборавите на редован сан. Реците збогом слободном времену. Добро дошли у живот лекара-приправника.
Након много непроспаваних ноћи и пропуштених рођендана и викенда комедиограф и некадашњи лекарприправник Адам Кеј напи-

сао је духовиту и невероватно дирљиву
књигу, која ће вам
открити све што сте
желели да знате о
животу у кругу болнице – а свакако и
понешто што нисте
хтели никада да сазна те. Док бу де те
читали, сигурно ћете размислити о цени коју плаћају сви
професионалци који брину
о нашем здрављу, људи који
раде немогући посао, дајући
све од себе. Време које проведете у болници вероватно
ће их заболети много више
него вас. Да вас упозоримо:
можда ће вам након читања
остати ожиљак.

Два читаоца који до среде, 9. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
је лако замислити себе у туђој кожи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ово ће мало да боли” Адама Кеја.
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

Пас и његов голуб

за свега тринаест секунди појео је пет веома љутих свежих
папричица. Друго место припало је Александру Пешићу из
Београда, а бронзани пехар намењен трећепласираном такмичару заслужио је Александар Равин из Иванова.
Посебно је интересантан податак да су трочлани жири који је оцењивао квалитет ајвара
чинили људи с три краја наше
планете – из Индије, Ирске и
Банатског Брестовца.
Организатори ове лепе и занимљиве манифестације, које

је предводио директор фестивала Вик Јенсен, најављују да
ће у наредним годинама „Ајвар фест” добити и неку нову
димензију. Такмичење ће бити организовано по регионима, широм Србије и околних
земаља, а онда ће произвођачи најбољих узорака с тих надметања свој ајвар послати у Београд на велико финале, када
ће бити одлучено ко прави најбољи специјалитет од паприке
на целом Балкану.
А. Ж.

У прошлом броју нашег листа
питали смо вас када сте се нашли у ситуацији да сте нешто
морали да прећутите. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Девојка која је ћутала” М.
Јорта и Х. Росенфелта за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Када је после ручка дечко
упитао пса: ’Да ли си ти то
управо пустио ветар?’ А у ствари сам то била ја.” 064/9261...
„У овом капиталистичкоробовласничком друштву људи свашта прећуткују неуким директорима и шефовима не би ли својој породици и себи обезбедили каквутакву егзистенцију. Не кривим их, али на своју штету,
нисам од оних који могу да
прећуте неправду. Зато и пролазим овако.” 062/2137...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одго во ра на
питање када су се осетили
веома усамљеним. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Крај самоће” Бенедикта Велса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Када су деца на распусту. У пот пи су: ’Шко ла’.”
060/6630...
„Никад нисам усамљена.
Мени је у мом друштву најлепше. Посебно кад идемо
улицом, па се распричамо
коментаришући пролазнике.
Једини проблем је што често заборављамо да они могу да нас чују.” 064/3110...
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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УПОЗОРЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ДВЕ УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Куповина петарди
на улици кажњива

ЛОПОВИ УХВАЋЕНИ УСРЕД ПЉАЧКЕ

Министарство унутрашњих
послова у Панчеву апелује на
грађане да се током предстојећих празника суздрже од
употребе пиротехничких средстава и да их не купују на
неовлашћеним местима, попут уличних тезги и пијаца.
Подсећамо да је Законом
о промету експлозивних материја изричито забрањена
употреба пиротехнике у за-

твореном простору и на јавним местима где се окупља
већи број особа. Сем тога,
није дозвољена ни продаја
пиротехничких средстава малолетним особама.
Важно је напоменути и то
да петарде и друге експлозивне направе за прављење
ватромета могу да користе
само правна лица која су
овлашћена за то, на одобре-

ној локацији, уз решење које
је издало Министарство унутрашњих послова.
Ако се петарде и друге пиротехничке направе неправилно користе, може доћи
до тешких повреда с трајним последицама по здравље, настанка пожара и експлозија, као и узнемиравања грађана и нарушавања
јавног реда и мира.

Овлашћена службена лица
Министарства унутрашњих
послова активно спроводе све
мере и активности у складу
са законом како би се спречила неовлашћена продаја и
употреба пиротехничких средстава. Физичка и правна лица која неовлашћено продају
пиротехничка средства биће
кажњена, а пиротехничка
средства ће им бити одузета.

ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ШВЕРЦА

Преносили
100 килограма дувана
По ли ци ја из По жа рев ца
ових дана је запленила 100
килограма резаног дувана
без пратеће документације,
и ухапсилa два мушкарца
из околине Панчева, старости 39 и 32 године. Основано се сумња да су починили
кривично дело недозвољен

промет акцизних производа, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Полицајци су резани дуван, запакован у десет пластичних џакова, пронашли
у гепеку аутомобила марке
„БМW“ на ула зу у По жа ревац.

АКЦИЈА ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Искуством помажу
средњошколцима

Покрет ветерана Војводине
већ седам година спроводи
пројекат под називом „Ветерани у превенцији насиља код младих” у средњим
школама на територији наше покрајине, с циљем смањења вршњачког насиља. Суштина је конструктивна употреба ратног и ветеранског
искуства за општу друштвену до бро бит и из град њу
одржи вог ми ра у на шем
окружењу.
Ове године се та сарадња
одвија са Електротехничком
школом „Никола Тесла”, као
и с вршачком Хемијско-медицинском школом. Предавања спроводи тим сачињен
од бораца учесника рата, ратних војних инвалида, чланова породица палих бораца и
наратора. Сусрети с младима су замишљени као покушаји да се едукацијом о рату и ратним искуствима по-

могне образовном и васпитном систему у школама.
Покрет ветерана Војводине укључио је борце, војне
инвалиде и чланове породица палих породица у овај
пројекат да би учествовали у
психолошкој изградњи личности младих на основу свог
ратног искуства.
– У нашем друштву се из
године у годину помера старосна граница младих који
се насилнички понашају. O
томе говоре сукоби међу њима, њихови напади на професоре и малолетничко насиље. Млади га врше, али
су често и сами његове жртве. Зато је циљ пројекта који спроводи Покрет ветерана Војводине да се насиље
све де на што ни жи ни во
управо код младих – изјавио је Бранислав Михајловић, председник Покрета ветерана Војводине.

У једном селу
ухапшена три
пљачкаша
Ухапшена и три
младића који су
тукли и сурово
мучили 81-годишњу
жену
Панчевачки полицајци су у сарадњи с колегама из Зрењанина ухапсили три пљачкаша у
тренутку док су, након што су
провалили у пошту у месту Дупљаја код Беле Цркве, покушали да изнесу и украду металну касу.
Због постојања основа сумње да су извршили три кривична дела тешка крађа ухапшени су Л. В. (1999), И. С.
(1991) и Л. С. (1999), сви с
подручја Пландишта. Полиција је накнадно утврдила да
се они сум њи че за још две
пљачке поште: у октобру ове
године провалили су у ону која се налази у месту Маргита
код Вршца, а 21. децембра у
пошту у Дубовцу код Ковина.
Осум њи че ни ма је од ре ђен
притвор.
Ово није први пут да панчевачка полиција успешно спречава пљачку неке поште и хвата лопове на делу. Крајем септембра прошле године у 3.30
после поноћи у центру Банат-

ског Новог Села ухапшена је
четворочлана група маскираних лопова док су на колицима износили металну касу тешку стотинак килограма из поште у том месту. Сва четворица лопова су носили рукавице
и црне капе „фантомке”, а у
моменту када су ухапшени, у
каси је било скоро два милиона динара.
Током увиђаја полиција је
утврдила да су најпре пресекли катанац на вратима поште, развалили улазна врата
и на силу одвалили касу с бетонског постоља на коме се
налазила. То им је успело, јер
су код се бе има ли ма ље ве,

чекиће и клешта за сечење
арматуре.
Планирали су да касу најпре
донесу до места где су паркирали велики „мерцедес” којим
су дошли, а потом да је провале, изваде новац из ње и запале, како би прикрили отиске и
ДНК трагове. Међутим, полиција их је спречила у томе.
Сви лопови су били с територије Пожаревца, а најмлађи
од њих је имао само деветнаест година када је почео да
краде. Панчевачки и пожаревачки полицајци су их даноноћно пратили скоро месец
дана, а током истраге је утврђено да су крали и на терито-

ри ја ма Ва ље ва, Сме де ре ва,
Крагујевца, Пожаревца, Јагодине, Крушевца и Краљева и
да су украли најмање 50 милиона динара.
Панчевачка полиција је саопштила и да су ухапшена два
19-годишњака и један 20-годишњак због постојања основа
сумње да су извршили два кривична дела разбојништва.
Они се терете да су у септембру ове године у Ковину
најпре провалили у кућу 81годишње жене, а онда су је уз
употребу физичке снаге и претњу ножем везали и украли јој
новац и драгоцености. Сумња
се и да су њих тројица 21. децембра ове године на исти начин, али уз претњу пиштољем,
у Ковину у кући везали две
же не и од у зе ли им но вац.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након
чега су уз кривичну пријаву
приведени надлежном Вишем
јавном тужилаштву.
Припадници крагујевачке полиције ухапсили су 32-годишњу
Панчевку због постојања основа сумње да је одговорна за десет тешких крађа почињених
на територији тог града.
Сумња се да је она, заједно с
неким лицима за којима крагујевачка полиција још увек
интензивно трага, обијала станове, из којих је након преметачине крала златан накит и
новац.

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ПРЕСУДЕ

Одбрана приватног поседа и даље кажњива!?
Иако је више пута до сада било
најављивано да ће власници кућа, станова, имања, возила и
других непокретности имати
право да бране своју имовину
на све начине, па и оружјем, и
да реагују уколико неко узурпира њихов приватни посед, од
тога још увек нема ништа.
Изгледало је да ће бити другачије после недавно донете
правоснажне ослобађајуће пресуде Београђанину Сашку Богеском, младићу који је пре тога био пет година на суду због
тога што је ранио шрафцигером лопова након што му је
овај ноћу ушао кроз прозор у
стан. Међутим, нада је кратко
трајала.
Поводом тога питали смо
нашег суграђанина Бранислава Бјелицу, адвоката и некада шњег за ме ни ка ми ни стра
правде у Влади Србије, да ли
су после ослобађајуће пресуде Апелационог суда (врховне судске инстанце) Богеском
и остали судови у Србији обавезни да пресуђују на сличан
начин у случајевима који се
односе на прекорачење нужне

самоодбране. Он је одговорио
одречно и рекао да друге судије широм земље не морају
да се придржавају пресуда виших судских инстанци. Бјелица је још изјавио:

пресуде виших судова морају
да се поштују. У овом случају
би се нешто променило тек
ако би тако било одлучено на
седници Кривичног одељења
Вр хов ног ка са ци о ног су да.

– Судска пракса код нас није извор права и од суда до
суда зависи како ће га примењивати. Када је о томе реч,
ми се разликујемо од праксе
у англосаксонском праву, где

Требало и да тај проблем дође на заједничку седницу апелационих судова и да они усагласе заједнички став да су
њихове колеге из нижих судова у обавези да поштују од-

луке које су донели виши судови. Сем тога, било би потребно и да се Кривичним законом пропише да је дозвоље на нео гра ни че на од бра на
свим средствима у случају упада неког лица на приватни посед – рекао је он.
Подсећамо, један од полицијских синдиката је пре две
године тражио да се и код нас,
као у Америци, донесе закон
о заштити приватне својине
који би дозвољавао неограничену одбрану приватног поседа у случају да га неко повреди.
„Ако провалник повреди туђи приватни посед, или уђе у
нечији стан или кућу и том
приликом нападне власника и
укућане, они ради самоодбране и заштите живота, личног
интегритета и приватног поседа имају право да нанесу повреде том лицу, или да га лише живота. У том случају неће
одговарати, нити ће бити санкционисани на суду”, писало је
у том предлогу.
Нажалост, од тога није било
ништа.

ИЗЈАВА ДИРЕКТОРА ПОЛИЦИЈЕ

Задовољан сам радом припадника МУП-а,
решено 80 одсто убистава
Поводом расветљавања убистава Синише Милића и Драга
Божовића која су била испланирана до детаља и процесуирања осумњичених, директор
полиције Владимир Ребић је
изјавио да је Министарство унутрашњих послова тиме показало да ниједан криминилац
неће бити спокојан, без обзира
на начин извршења кривичног
дела.
– Проценат решених убиства ове године износи 80 процената, због чега сам веома
задовољан радом припадника
МУП-а. Подсетићу да је за расветљавање неких добро припремљених убистава некада

Ребић је рекао да је висок
проценат расветљавања убистава још један доказ да српска
полиција ради свој посао посвећено, вредно, и ефикасно.
Додао је да очекује да припадници МУП-а и у наредној години наставе да раде савесно,
и да и даље буду посвећени
разоткривању починуилаца најтежих, али и свих других кривичних дела.

Владимир Ребић
потребно више месеци, а нека убиства се реше тек након

не ко ли ко го ди на – и ста као
је он.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОПУШТЕНИЈЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ У СЕЛИМА КАРАКТЕРИСТИЧНО ЗА КРАЈ ГОДИНЕ

ВРЕМЕ ПРАЗНОВАЊА И СУМИРАЊА
Обележен Божић
у више места
Новосељанске
повеље
У свим селима, као што је и у
прошлом броју „Панчевца” најављено, увелико се осећа празнична атмосфера, а пре свега
тамо где је у већој мери обележаван Божић по грегоријанском календару.
То се првенствено односи на
мултиетничко Иваново, где је,
поред коринђања и свечане трпезе у бројним домовима припадника мађарске, бугарске и
других националности, одржана божићна миса у Цркви Светог Ванделина. Слично је било
и у старчевачкој Римокатоличкој цркви Светог Маурицијуса, где су углавном локални
Хрвати обележили велики празник, а исто важи и за Румуне
у Новом Селу, Долову, Глогоњу, који су дочекали Божић у
својим храмовима...
Пакетићи на све стране
С друге стране, протеклог викенда почеле су и пригодне
доделе пакетића, које у свим
панчевачким селима организују месне заједнице уз помоћ
ло кал них ин сти ту ци ја и
предузетника.
Почело је у петак, 21. децембра, када је у новосељанском Дому културе око сто седамдесет малишана из вртића

и првог разреда добило пакетиће, уз двочасовни програм,
Деда Мраза и кловна.
Слично је било на платоу испред омољичког Дома културе: преко петсто деце узраста
од две до девет година обрадовало се пакетићима и кловну
Шашавку.
И у Долову су истог дана малишани до шест година добили своје новогодишње дарове
испред зграде Месне заједнице, након чега су, по традицији, обишли поменуту зграду.
Сутрадан је и старчевачки
Трг неолита био одевен у новогодишње рухо, а програм је
кренуо пре подне новогодишњим базаром, када су поједини грађани изнели своје рукотворине. Потом су, у организацији Месне заједнице, Дома културе, школе и одреда извиђача и уз помоћ локалних
предузетника, пакетиће добила деца од три до шест година.
Брестовачка Месна заједница први пут је у новијој историји у недељу, 23. децембра,
обезбедила новогодишње дарове за малишане до десет година, а на платоу у центру разгалили су их Деда Мраз, вила
Елза и ватромет.
У Дому културе у Иванову
за децу је изведена представа
„Заборавни Деда Мраз”, а потом су им дељени пакетићи,
као и за Божић.
Месна заједница Јабука такође је, уз приредбу, организовала поделу новогодишњих да-

Банатски Брестовац: Месна
заједница је купила плоче за
ремонт столова у сали Дома
омладине, а први пут је организовала и поделила пакетиће деци узраста од једне
до десет година на платоу
испред Дома културе. Свечана седница месне скупштине биће одржана у недељу,
30. децембра.

рова, у среду, 26. децембра, у
Дому културе, а преостало је
да то учине и Глогоњци у петак, 28. децембра, од 16 сати, у
Дому културе, када ће бити изведен и новогодишњи комад
под називом „Маша и меда у
борби против каријеса”.
Пет заслужних
У готово свим местима скупштине месних заједница уприличиле су свечане седнице како би сумирале одлазећу годину, о чему ће „Панчевац” писати у наредном броју.
Издваја се Ново Село, где се
већ дуго, крајем године, организује додела повеља заслужнима за допринос развоју места.
Први човек тог села Недељко Топић истиче да су се чланови месног органа власти и
овог пута водили конкретним
критеријумима, а према њихо-

вом мишљењу, задовољило их
је пет субјеката.
– Одлучили смо да на овај
начин захвалимо Граду Панчеву, јер нас у дугом периоду подржава, пре свега при организацији разних манифестација.
Следе: Земљорадничка задруга „Ас агро 99”, која се истакла
несебичном помоћи удружењима и клубовима; стовариште
грађевинског материјала „Драгодин”, које је дало допринос
приликом постављања аутобуског стајалишта; Добровољно
ватрогасно друштво, које се исказало са преко тридесет излазака на гашење пожара, а повељу је добио и један појединац
– Сава Милитаров. Овај радник сеоског комуналног предузећа вредно је радио за опште
добро и прековремено и викендом – наводи Топић.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ МЕСТА У ФИНАЛУ „СУСРЕТА СЕЛА СРБИЈЕ”

Новосељани први, а Јабучани трећи у Елемиру
Златне медаље за
Сорина Бољанца и
Милорада
Златковића
Након што су већ направиле
одличан резултат уласком у
финале такмичења под називом „Сусрети села Србије”, две
панчевачке сеоске месне заједнице помериле су границе пласманом у прва три у конкуренцији места с више од 5.000 становника.
Наиме, Ново Село је међу
више стотина такмаца освојило прво место, а тек две степенице ниже нашла се Јабука.
Вредна признања примили су
председници двеју месних скупштина: Недељко Топић и Слободан Илић.
Сама завршница поменуте
манифестације, коју већ годинама традиционално приређује Културно-просветна заједница Србије, одржана је у Елемиру, у сали основне школе. Тамо
су се нашли представници два-

десет двају села (као и појединци) која су, према мишљењу
стручне комисије, показала највише када је реч о доприносу
опстанку и развоју села.
Главни критеријуми за избор биле су активности широког спектра – од обезбеђивања
прихода, преко уређености и
организованости, до успеха културно-уметничких друштава и

других удружења и броја респектабилних манифестација.
Поред самих села, награђени су и појединци, па су тако
златне медаље за допринос животу на селу добили Сорин Бољанац и Милорад Златковић.
Први је истакнути музичар
и дугогодишњи директор новосељанског Дома културе. За
њега се везује много издатих

књига и педагошког рада приликом вођења бројних фолклорних и других секција у тој
установи, међу којима се највише истиче народни оркестар,
сматран за један од најбољих у
Србији. С друге стране, поменути ауто-превозник Златковић из Јабуке увек се, са својим тешким машинама, безусловно одазивао акцијама од
општег добра, попут чишћења
банкина, депоније и кишних
ка на ла, пра вље ња рам пе за
пловна возила...
Члан организационог одбора манифестације „Сусрети села Србије” професор др Миладин Шеварлић навео је да је
ово најстарија манифестација
која афирмише оживљавање
села, са основним циљем да
подстакне повратак младих, јер
је пољопривреда једина извесна привредна грана докле год
је људске цивилизације. Он је
напоменуо да је све више пријављених села, као и младих
који су засновали породице у
њима.

ИВАНОВАЧКИ ЂАЦИ НАГРАЂЕНИ ЗА КРИТИКУ АНИМИРАНОГ ФИЛМА

Лаптоп за „Белог Очњака”
Универзалне теме о хуманости,
пријатељству и истрајности које је Џек Лондон обрадио у роману „Бели Очњак” недавно су,
према речима Јелене Мркић,
професорке српског језика у
Основној школи „Моша Пијаде”, окупирале мисли ученика
виших разреда и овладале њиховим емоцијама, па су они то
преточили у филмску критику
и потом освојили награду.
– Одлука да почетком октобра погледамо филм „Бели Очњак” у биоскопу „CineStar” обележила је нашу „Дечју недељу”. Ова пројекција навела нас
је да се радујемо, смејемо, али
и плачемо. Изузетна графика
и одлично одабрана музика
вратиле су нас у свет цртаних
филмова, подсетивши нас изнова зашто су ови филмови

омиљени свим генерацијама –
навела је професорка.
Живот мешанца вука и пса,
саткан у 85 узбудљивих минута, указао је ђацима на непролазне вредности друштва, али
и на грешке које људи праве

Месне актуелности

вођени себичношћу и жељом
за новцем.
Ученици у критици истичу
колико су их погодиле дирљиве сцене љубави Белог Очњака
према мајци, као и пријатељства између пса и човека, које

се у неким тренуцима смењују
с веома тужним призорима.
Прикази начина на које људи
малтретирају животиње, терају их на крволочне борбе и на
тако окрутан начин се богате,
никога нису оставили равнодушним и директно показују колико друга жива бића понекад
страдају због људи и колико је
слобода свима драгоцена.
Крај филма ипак зрачи оптимизмом, а прелепи пејзажи
и љубав коју пас шири према
људима учинили су да мали
Ивановчани срећни изађу из
биоскопа, уз поуку да треба бити упоран, јер тешкоће су пролазне, а љубав и пријатељство
вечити.
Због таквих размишљања „CineStar” их је у четвртак, 20. децембра, наградио лаптопом.

Банатско Ново Село: У организацији Месне заједнице подељени су пакетићи предшколцима и првацима у петак, 21.
децембра, у малој сали Дома
културе. Истог дана је одржана свечана седница месне
скупштине, на којој су заслужни грађани добили повеље,
а потом је у Дому културе
отворена изложба „Банат, заоставштина за будућност”. На
завршној манифестацији „Сусрета села Србије” у Елемиру
Ново Село је освојило треће
место у категорији села с више од 5.000 становника. Новогодишњи концерт фолклора биће одржан у петак, 28.
децембра, од 18 сати, у спортској сали, а поред награђених
домаћих ансамбала, у програму ће учествовати и ГКУД „Лаза Нанчић” из Вршца.
Долово: Деца из вртића добила су пакетиће у петак, 21.
децембра, испред зграде Месне заједнице. КУД „Банатски вез” приредио је маскенбал за децу из школе фолклора у уторак, 25. децембра,
у Дому културе. На истом месту у петак, 28. децембра, од
21 сат, биће одржана журка
уз некадашње и садашње хитове популарне музике, а два
дана касније фудбалски клуб
уприличиће забаву за полазнике школе фудбала.
Глогоњ: У току је изградња
стамбене зграде за избеглице
у Улици 8. марта. Месна зајед ни ца упри ли чи ће деч ју
представу и поделу пакетића
малишанима у петак, 28. децембра, од 16 сати, у Дому
културе.
Иваново: Дечја представа „Заборавни Деда Мраз” изведена је у недељу, 23. децембра,
у Дому културе, а два дана

касније на истом месту малишанима су подељени пакетићи. Божић по грегоријанском календару обележен
је у већини ивановачких кућа, уз поноћну мису у Цркви
Светог Венделина.
Јабука: На завршној манифестацији „Сусрета села Србије” у Елемиру Јабука је освојила треће место у категорији села с више од 5.000 становника. Деца из вртића добила су пакетиће у среду, 26.
децембра, у организацији месне скупштине, која је сутрадан одржала свечану седницу. Радници ЈКП-а „Вод-ком”
склањају гране поломљене од
снега на јавним површинама, у парку и на гробљу.
Качарево: КУД „Вељко Влаховић” приредио је годишњи
концерт у петак, 21. децембра, у Дому омладине. Македонска поп звезда Данијел
Кајмакоски посетио је Центар за заштиту и афирмацију
македонске традиције и певао заједно са члановима групе „Тоше Проески”.
Омољица: У организацији Месне заједнице, ЈКП-а и Дома
културе подељени су пакетића деци узраста од две до девет година у петак, 21. децембра, на платоу. Сутрадан
је одржана годишња скупштина одбојкашког клуба.

Старчево: Новогодишњи базар и подела пакетића уприличени су у суботу, 22. децембра, на Тргу неолита, а
истог дана у Дому војске Панчево КУД „Неолит” приредио
је фол кло ра шки кон церт.
Одржана је божићна миса у
римокатоличкој цркви. Фестивал „Гашини акорди специјал” биће одржан у суботу,
29. децембра, од 21 сат, у
ККК-у, а поред осталих, учествоваће и „Гитарта”, „Креативни неред”, Никола Инић,
Борко Николић...

УСПЕХ ЈАБУЧКЕ ВИНАРИЈЕ „СТАНИМИРОВИЋ”

Злато за бермет
у Орловату
Газдинство „Станимировић”
већ годинама бележи солидне резултате на престижним
регионалним манифестацијама на којима се надмећу
винари.
Тако су вредни Јабучани
пре не ки дан у Ор ло ва ту
освојили златну медаљу за
црвени бермет или укупно
друго место, са 18,5 поена,
док је пола бода мање заслужио њихов бели бермет, чиме је заузео треће место. Овај
произвођач је и лане на истом
такмичењу освојио два злата
за исту сорту, док је ове године у Темерину узео једно
злато и два сребра, а у Вршцу, на „Вино фесту”, чак
пет пехара.
Поменута винарија има широк спектар производа, а власник Жарко Станимировић
каже да се овим послом његова породица бави већ пет
година.
– Још увек нам профит није циљ, већ све што зарадимо, враћамо у производњу.
Тако на три парцеле у јабучком атару сада гајимо пет

хи ља да чо ко та, а пра ви мо
многе врсте белих и црвених
вина – поред поменутог бермета, и каберне совињон, мерлот, траминац, мускат отонел... Ту је и ракија произведена од петсто стабала шљива и двеста виљамовки. У процесу учествују и супруга Јелена, моји родитељи, као и
све троје наше деце – наводи
јабучки винар.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Петак, 28. децембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке Панчево: промоција романа „Леве притоке Дрине” Јована З. Остојића.

Музика
Четвртак, 27. децембар, 19 сати, сцена Културног центра:
новогодишњи концерт.
Четвртак, 27. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома
омла ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње New Year
Edition”.

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Пејзажи кроз
савремену уметност
Средином децембра у Галерији савремене уметности
одржана је манифестација
„Нове технологије” под називом „Landscapes: Land Escapes”, на којој су своје радове
изложили Владимир Павић,
Милош Ајдиновић, Звездана Остојић, Немања Лађић
и Марија и Иван Калдебург.
Представљени су филм и видео-инсталације.
У оквиру годишње продукције Галерије савремене
уметности значајан део програма посвећен је употреби
нових технологија и видеа у
савременој уметничкој продукцији. Пројекат „Нове технологије” кроз сарадњу уметника и институција пружа
публици могућност да стекне

МОЈ

нова сазнања о савременим
технологијама које се користе у обла сти ви зу ел них
уметности. Све је већи изазов адекватно технолошко
опремање излагачког простора, јер се техника из дана у дан усавршава и усложња ва, а с дру ге стра не,
уметницима се нуди све већи број алата и различитих
начина да реализују своје
идеје.
До сада су се у оквиру „Нових технологија” својим радовима представили високоиновативни уметници у погледу приступа, садржаја и
медијума. Истовремено, то
су били водећи млади и већ
признати уметници.

избор МОЈ

Прави детектив

ПРИХОД ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД РАКА

ХУМАНИ ГЕСТ ПАНЧЕВАЧКОГ СЛИКАРА
Цела изложба
поклоњена удружењу
„Нурдор”
Свака слика
20.000 динара
У фоајеу Културног центра Панчева у четвртак, 20. децембра,
отворена је изложба слика Емила Сфере под називом „Хиландар, између земље и неба”.
Посебност ове изложбе је у
томе што су сви радови поклоњени Националном удружењу
родитеља деце оболеле од рака „Нурдор”, које чине родитељи, лекари, медицинско особље и људи добре воље.
Чланица Управног одбора
„Нурдора” Славица Вуксановић захвалила је на почетку
Емилу Сфери на донацији радова удружењу и на томе што
већ дуго несебично помаже да
се њихови снови остваре.
– Ми у „Нурдору” имамо много снова. Сањамо храбро, пре
свега да ниједно дете и ниједна породица у Србији не пати
више него што је неопходно по
природи опаке болести каква
је малигнитет. Сањамо о томе
да се услови лечења подигну
на такав ниво да нашу децу лечимо овде и да ниједно дете
када пређе праг болнице, не изгуби право да буде дете, право
на детињство и образовање –
рекла је Славица Вуксановић.
Она је подсетила да удружење постоји већ петнаест година, као и да је ова година била
успешна за њих. Успели су да
изграде болницу у Нишу, која
је опремљена по најсавременијим стандардима и са условима и опремом по мери детета и породице.
– Обновили смо одељење педијатријске хематоонкологије

Зоран Стефанов, музичар,
дизајнер и предузетник
КЊИГА: По старом добром
рецепту, кренућемо од писане речи. Књига коју можда
не могу назвати својом омиљеном, али је свакако део литературе који је у великој мери ути цао на ме не, је сте
„1984” Џорџа Орвела. Писац
у овој новели толико пророчки предвиђа правац у ком се
свет креће да почињем да
сумњам да је сугестивно деловао на друштвено уређење
данашњице. Тоталитарни режим где се креативност, памет, слободоумље и слободољубље забрањују, вредности елементарне слободе и
људских права која се укидају и мењају за незнање, ниске побуде, интоксикацију
моћи и глорификовање култа личности или партије. Језиво дело које је данас још
језивије када се узме у обзир
да је написано 1949. године
тера на питање: да ли је све
већ режирано и припремљено за нас?
ФИЛМ: Уме сто филм ског
остварења навешћу серију
коју препоручујем као обавезно штиво за све које интригира људска природа. То
је свакако прва сезона серије „True Detective”. Знам да
не идем у корак с временом
кад су филмови и серије у
питању, али је битно шта у
том мору дела остаје урезано у сећање и шта те „помери” са столице. Метју Маконахи и Вуди Харелсон толико генијално износе своје
улоге да је психолошки пресек личности готово за уџбенике. Монолози и дијалози у којима Метју расправља
о сврси постојања су у најмању руку невероватни. Ник
Пицолато је урадио феноменал ну ствар скри ва ју ћи

Петак, 28. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

у Крагујевцу и две стерилне собе у Новом Саду. Следећи пројекат је набавка и опремање
још једне родитељске куће, јер
се показало да су нам капацитети мали и поред тога што
имамо пет родитељских кућа:
три у Београду, једну у Нишу и
једну у Новом Саду. Ове родитељске куће служе за смештај
родитеља чија су деца на ванболничком лечењу, а не живе
у ова три велика центра – истакла је Славица Вуксановић.
Она је искористила прилику
да Емилу Сфери уручи захвалницу коју су специјално за њега осликала деца.
Емил Сфера је рекао да је
идеја за саму изложбу настала
инспирисана Хиландаром, у
ком је боравио два пута.
– Хиландар је највећа духовна академија и нешто што је
одржало читав један народ. То
је место где молитва непре-

кидно траје осамсто година –
нагласио је Сфера.
Он је додао да је све што ради на неки начин прожето хуманитарним радом, а да је ово
период године када је лепо делити с другима.
– Болест је тешка свима, али
је најтежа детету. На овај начин помажемо управо њима, а
од тога нема ничег важнијег –
закључио је Сфера.
Потребно је да заинтересовани за куповину слике уплате
20.000 динара на жиро рачун
„Нурдора”, након чега могу изабрати дело панчевачког уметника.
Емил Сфера је дипломирао
на Факултету ликовних уметности у Београду 1994. године.
Приредио је седамдесет самосталних изложби у земљи и иностранству. Излагао је на бројним колективним изложбама.
Студијски је боравио у Паризу

у оквиру програма „Cite Internationale des Arts” 1996. и 2003.
године. Учествовао је на бројним уметничким симпозијумима и колонијама. Члан је националних и локалних удружења
ликовних уметника. Активно се
бави промоцијом дечјег стваралаштва и педагошким радом.
Добитник је више награда, од
којих и две Октобарског салона
у Панчеву и војвођанске награде „Нађапати Кукац Петер” за
2010. годину. Учествује у осликавању амбијенталних целина
као што су мурали, а осликава
и намештај и ентеријере. Сликарством се активно бави од
1984. године, а до сада је остварио преко пет хиљада уметничких дела, од којих се многа налазе у приватним и галеријским
збиркама у земљи и иностранству. Живи и ради у Панчеву.
Изложба ће бити отворена
до 8. јануара.

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Живот и наслеђе Руса у Панчеву

суштину вечитог питања човека у крими-причу. Борба
са сопственим страховима је
већа од било које борбе с непријатељем.
МУЗИКА: Део за музику ћу
ипак морати да поделим на
два дела (мада бих могао и
на много више). Нешто што
ме држи последњих недеља
су нови албуми: „Hydrograd”
групе „Stone Sour” и „General Admission” састава „Machine Gun Kelly”. „Stone Sour” гаји толико добро познат
звук хард рока с краја осамдесетих и почетка деведесетих, док га опет толико добро пакује у модерно рухо.
Аранжмани и вокалне деонице су јако слушљиви и не
банално питки. Свакако није њихово најбоље дело, али
лепо освежава целу РНР причу. „Machine Gun Kelly” је
ретко добар лиричар у данашње време када реп музика
више није фокусирана на поезију, поруке и вештину римовања, већ на кратке пароле, фразе и пружање штурих
и шкртих деоница на длан.
Младић који у модерно доба на модеран начин ипак
подсећа да у речи реп стоје
ри там и по е зи ја (RAP –
Rhythm and Poetry).

Изложба посвећена животу и
заоставштини руске емиграције у Панчеву између ратова
отворена је у петак, 21. децембра, у Свечаној сали Народног
музеја. Аутори изложбе су Светлана Месицки, Димитрије Јованов и Гордана Стојанов.
– Панчево није било највећи центар руске емиграције,
али је било значајно због болнице која се налазила у садашњем Дому омладине. У њој
се велики број живота завршио, али се ту и много Руса
родило. Један део њих је остао
у Панчеву и они су доста помогли у реализацији изложбе.
Ова изложба је скроман допринос сећању и култури онога што су Руси оставили у ама-

нет – рекао је Мирослав Бирцлин, ди рек тор На род ног
музеја.
Поред дела из ликовне збирке Музеја, личних предмета породица руских емиграната, и из
породичних колекција, изложене су и конзервиране и рестаурисане иконе из Храма Преображења господњег у Панчеву.
– Успели смо захваљујући
средствима која смо добили од
Министарства културе и информисања да конзервирамо
ових неколико предивних правих руских уметничких дела,
икона које се чувају у Преображенском храму у Панчеву.
Оне ће бити овде на изложби
до краја јануара, а након тога
их враћамо назад, где ће бити

доступне широј јавности – истакао је Бирцлин.
У програму је учествовало и
Панчевачко српско црквено

певачко друштво, које води мр
Вера Царина.
Изложба ће бити отворена
до краја јануара.

УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН

Простор у служби уметничке поставке
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у понедељак, 17. децембра, отворена је изложба у
оквиру манифестације „Уметност, архитектура, дизајн”, која је постпродукција овогодишњег Бијенала уметности.
Изложба и публикација су
приређене у оквиру посебног
програма Галерије „Уметност,
архитектура, дизајн” и посвећене су представљању новонасталог развоја актуелних остварења на пољу визуелних уметности и архитектуре, укључујући и примењену и ангажовану уметност. Овогодишња, тринаеста манифестација обрадила
је феномен простора у служби
уметничке поставке.
Ове вечери своје предавање/перформанс под називом
„Gaudeamus igitur: самоорга-

них визуелном документацијом с циљем преиспитивања
улоге школских институција и
интелектуалне и афективне размене која се налази у самој сржи академије, али и самог амбивалентног односа потребе да
се самообразујемо и самоорганизујемо управо док смо део
институције/друштва.
Учесници овогодишње манифестације УАД су Мариела
Цветић, Данило Дангубић, Драган Јеленковић, Александар
Маркс, Сузана Марјанић, Андреј Мирчев и Жељко Рајачић.
низовани уметник у стању одомаћене агорафобије” представила је Мариела Цветић. Предавање је део истоименог пројекта у оквиру којег је штампана књига, на чијим страницама су фотографије свих обра-

зовних институција где се уметница школовала у процесу постојања „самоорганизоване индивидуе” која успоставља уметничку праксу.
Ауторка је представила пројекат кроз низ текстова праће-

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ПАНЧЕВКА НА ИЗБОРУ ЗА МИС ФОЛКЛОРА 2018.

НАША УМЕТНИЦА У НАРОДНОМ РУХУ
О Катарини Калмар „Панчевац”
је већ више пута писао. Како и
не би када је реч о вредној, радозналој и даровитој младој дами која ниже успехе у свом
уметничком и јавном раду. Почела је као мала шестогодишња
певачица у „Ђетвану”, а са осам
година је уписала Музичку школу „Јован Бандур”. Упоредо је
свирала виолину у народном
оркестру Словачког културнопросветног друштва „Ђетван”.
Тиме се није задовољила, па је
у београдској Музичкој школи
„Др Војислав Вучковић” уписала и завршила одсек за соло певање. С обзиром на њено ангажовање у словачком оркестру,
школовање за наступ на позорници и дугу глумачку традицију у њеној породици (деда и
отац), било је сасвим природно
да заигра у аматерском позоришном ансамблу „Ђетвана”,
као и да запева на више фестивала традиционалне словачке
музике. И свуда су је окитили
наградама. Недавно се вратила
из Словачке, где је учествовала
на међународном избору за мис
фолклора 2018.
ПАНЧЕВАЦ: Где је и када одржано овогодишње надметање
у Словачкој и ко је учествовао?
Да ли је било претходних припрема за наступ?
КАТАРИНА КАЛМАР: Такмичење „Мис фолклора” није
типично надметање у лепоти.
Оно се заснива на фолклорној
традицији, тако да девојке, поред лепоте, треба да испоље и
таленат и љубав према фолклору. Такмичење је организовано већ четврти пут у туристичком центру Доновали у
Словачкој. Овог пута је одржано у зимском периоду, 1. децембра, јер је директорка и организаторка такмичења, Барбора Палович, хтела да прика-

же предивну зимску ношњу и
на тај начин је сачува од заборава. Учествовало је укупно једанаест девојака. Њих девет су
представљале подручје целе
Словачке, а нас две Србију.
Припреме за само финале
имале смо од 19. до 24. октобра. Главни циљ тог радног сусрета био је наше међусобно
упознавање и припрема за пресконференцијe, на којима смо
званично представљене медијима и јавности. Поред тога смо
имале фотографисање портрета и промо-фотографија које
су нас пратиле кроз цело такмичење и од којих је направљен календар. Он је и даље у
продаји, а сав новац одлази у
добротворне сврхе. Имале смо
свог тренера и два до три пута
дневно смо вежбале како бисмо одржале кондицију, која
је кључна за фолклор, али и за
здрав живот. Имале смо, наравно, и тренутке опуштања,
које смо проводилe на курсу
шминкања и у велнесу.
• Откуд ти на такмичењу „Мис
фолклора”? Знамо да си се пријавила прошле године и да тада ниси прошла у финале.
– Прошле године сам учествовала на кастингу, где сам изабрана, поред три девојке из Србије, као резерва, у случају да
остатак празних места не попуне учеснице из Словачке. Пошто су се кастинзи у Словачкој
показали изузетно успешним,
није било места за четири учеснице из Србије. Међутим, ове
године, у потрази за новим девојкама, директорка је са својим тимом дошла на Фестивал
народних песама у Румунији,
где сам певала, и након што ми
је уручена награда, пришла ми
је и рекла да сам тиме, као и
кастингом од прошле године,
дефинитивно заслужила учешће
на овогодишњем такмичењу.

• Какав програм си спремила за
наступ и коју си ношњу носила?
– У финалу сам се представила сплетом изворних песама из Војловице и једина сам
наступила у чак три категорије, јер сам певала, играла и
свирала на виолини. Било је
више такмичарских етапа. У
првој смо имале ревију зимских свадбених ношњи с „партама”, тј. с венцима које невеста носи на глави. На себи сам
имала белу свадбену ношњу
која је ношена после Другог
светског рата. Ову венчаницу
ми је својим вештим рукама
припремила наша колекционарка ношњи Ана Кухарик. Затим је следила слободна дисциплина, односно наступ на
коме сам се представила у врло старој зимској плишаној ношњи, коју је до данашњих дана брижљиво сачувала Алена
Кулик. Зимским комплетом се

одушевила чак и госпођа Јанка Куцбељова, велики стручњак и етнолог из Словачке.
• Да ли ти је неко помагао у
припреми за наступ?
– У конципирању наступа
ми је помогао, а касније и износио своје мишљење о самим
припремама један од мојих
највернијих сарадника – тата.
Наравно, и остали чланови породице су ми увек неизмерна
подршка и помоћ, не само у
овом случају него у свему што
радим.
• Како су се представиле друге девојке? Која је на тебе, појавом и наступом, оставила најјачи утисак?
– Поред мене, још су две
девојке свирале на виолини, а
остале су певале и играле. Свака је представљала свој регион. Биле су фантастичне, оригиналне и свака је зрачила јединственом енергијом. Да сам

била на месту жирија, не бих
могла да се одлучим, јер је
свака професионалац у томе
што ра ди. По др жа вам ре чи
директорке фестивала: „Била
бих најсрећнија када бих свакој могла да доделим титулу
по бед ни це, јер сва ка то за служује”.
• Која девојка је проглашена
за мис фолклора 2018, а које
си ти место освојила?
– Титулу мис фoлклора понела је Вероника Латакова из
Братиславе. Прва пратиља је
Романа Мачицова из Комарна, а ја сам друга пратиља и
уједно сам освојила титулу мис
хотела „Галилео”, где је све организовано.
• Поред титуле, претпостављам да су мис и њене пратиље добиле и награде?
– До би ле смо ра зно вр сне
на гра де, али не про це њи ва је
на гра да сам до жи вљај, но во

ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (1)

ис ку ство и успоменe за цео
жи вот.
• Занимљиво је да међу учесницама избора за мис фолклора није било сујете, конкурентске борбе, него да је провејавао дух заједништва и сарадње. Да ли си стекла нове
пријатељице? Одакле су оне?
– Није било ни трунке сујете.
Ни у једном тренутку нисмо
имале осећај да се такмичимо.
Радиле смо као један тим, изузетно сложан колектив. Стално
смо биле велика подршка једна
другој. Из свега тога су проистекла посебна пријатељства и
могу поносно да кажем да имам
„породицу” у целој Словачкој.
• Како оцењујеш саму органи за ци ју „Мис фол кло ра”?
Шта ти се посебно допало, а
шта би требало променити и
унапредити?
– Организација је била на
највишем нивоу. Биле смо окружене професионалцима, људима који имају иза себе дугогодишње искуство у томе што раде: од фотографа, преко изузетног особља хотела, до саме
директорке, која је и сама чланица професионалног фолклорног ансамбла, прва пратиља
мис универзума и, пре свега,
велика пријатељица.
• Где наши суграђани могу
да погледају твој наступ у Словачкој?
– Цео догађај могу испратити преко званичне „Фејсбук”
странице „Miss Folklor”, као и
на истоименом „Јутјуб” каналу.
• Имаш ли неки предлог и
савет за девојке које желе да се
при ја ве за „Мис фол кло ра
2019”?
– Од срца им препоручујем
да се пријаве, немају шта да
изгубе. Напротив, стећи ће једно од најлепших искустава у
животу.
Иван Зафировић

Пише: Дејан Трифуновић

И игре и песме, у част Титу, али и за туристе
Културно-уметничко друштво
„Станко Пауновић Вељко” основано је 3. марта 1948. године
као друштво железничара Панчева (Железничког чвора Панчево). Прве секције биле су хорска и тамбурашка са солистима, а од преласка у просторије
МЗ Горњи град делатност се
проширује јер се оснивају још
три: фолклорна, драмска и рецитаторска. Један од оснивача
и први председник Друштва
био је Родољуб Зестријан.
Почетак рада Друштва обележавају честе сеобе. Забележено је да су се активности одви-

народних песама и игара јужног Баната у Вршцу и хорова
Војводине у Руми, где је за
кратко време постигло видне
резултате на пољу хорске делатности. Те године одржано
је десет концерата хора и оркестра с певачима у селима наше општине.
Фолклорна секција основана је 1967. Друштво је учествовало на смотрама и фестивалима, а хор је наступао на концертима посвећеним тридесетогодишњици доласка друга
Тита на чело КПЈ у свим селима наше општине, као и у Ковину и Црепаји. Следеће го-

Играчи у шумадијској народној ношњи
јале у згради бивше Техничке
школе, ложионици, Ђачком дому, Рејону Горњег града, Дому
Југословенске народне армије,
Интернату на старој пијаци,
Музичкој школи и Гимназији.
Од самог почетка свог рада
КУД постиже успехе на свим
наступима.
Године 1966. Друштво је учествовало у програму фестивала

дине на место уметничког руко во ди о ца ан сам бла до ла зи
Милан Вујновић и тада су постигнути први значајнији резултати. На наступу фолклорног ансамбла у Јабуци 1968.
године изведена је кореографија „Тројно” – чобанско надигравање из источне Србије”.
Поменута кореографија, у нешто измењеном облику, и данас

је на репертоару ансамбла, дакле пуних педесет година.
Друштво је 1968. године одржало десет концерата у свим
селима наше општине, учествовало је у програмима фестивала народних песама и игара јужног Баната и одржало два концерта хора и фолклорног ансамбла за раднике синдиката
саобраћаја и везе. Организовани су и концерти фолклорног
ансамбла и хора у Неготину и
Брестовцу код Неготина, родном месту Станка Пауновића.
Друштво је те године бројало
148 чланова: 60 у хорској, 40 у
фолклорној, 30 у драмској и
рецитаторској секцији, осам их
је било у оркестру, а било је и
десет соло певача.
Од јуна 1969. године седиште Друштва било је у просторијама МЗ Горњи град. У
том периоду на репертоар ансамбла стављене су игре из
Баната, централне Србије, Посавине, влашке игре, „Врањанска свита”, комитске игре, „Биљана платно белеше”, „Бранково коло” и буњевачке игре
из Војводине... Тај период је
протекао у знаку сарадње с
гостујућим кореографом Бранком Марковићем. Друштво је
одржавало самосталне концерте и учествовало у програмима са осталим аматерима из
града.
Прво гостовање ансамбла ван
граница Југославије било је у
Гдањску у Пољској 1972. Исте
године ансамбл из Гдањска узвратио је пријатељску посету
Панчеву. Велики успех остварен је и на Сусретима културно-уметничких друштава железничара Југославије у Книну – освојено је прво место.

Тамбурашки оркестар КУД-а „Станко Пауновић Вељко” из 1953. године
Већ 1973. године следи учешће фолклорног ансамбла у
програму Светског фестивала
фолклора у Дижону у Француској, које је овенчано освајањем другог места и сребрне
колајне у изузетно јакој конкуренцији 28 ансамбала из 25
земаља, са свих континената.
Током поменуте турнеје одржано је десет фестивалских
наступа. Коначно, 1974. године Друштво добија своје просторије у Дому омладине Панчево, у Улици Светог Саве 10,
где се налази и данас.
Током 1974. и 1975. године
одржавано је двадесетак програма годишње, а забележена
су и гостовања за домаће и стране туристе на Југословенском
приморју, у Трпњу и Макарској.
Наредне године активно су ра-

диле три секције: музичка, фолклорна и певачка, с приближно
од 150 до 200 чланова. Најбројнија је била фолклорна, чији се
рад одвијао у три групе: првој,
припремној и пионирској. На
репертоару су биле игре из Шумадије, Баната и Посавине, те
шопске, влашке, буњевачке, комитске игре... На 13. фестивалу
музичких друштава Војводине
у Руми освојена је сребрна плакета, а одржано је и око 50 јавних наступа.
Покушаји да се успостави
успешнија сарадња са Железницом нису дали никакве резултате, па је договорена сарадња с Рафинеријом нафте
Панчево с циљем пружања подршке ансамблима Друштва.
Од 1. јануара 1977. генерални спонзор постаје Рафине-

рија нафте Панчево, чији је
назив додат имену Друштва.
У том тренутку друштво је бројало 120 чланова. Сарадња између КУД-а „Станко Пауновић” и Рафинерије нафте Панчево (НИС од 1992. године и
НИС – „Га спром њефт” од
2009. године) траје и данас,
ушла је у 41. годину и представља један од најдуговечнијих примера сарадње субјеката у области привреде и културе. Значајан број чланова
КУД-а чине запослени у Рафинерији нафте Панчево (данас Блоку Прерада Панчево)
и чланови њихових породица.
КУД „Станко Пауновић НИС–
РНП” редован је учесник програма које организује НИС –
„Гаспром њефт”.
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ЕНИГМАТИКА
1

Македон- Северноски шахиста амерички
(Трајко) Индијанац

Свети
(скр.)

Мустра,
образац

Визиготски краљ

Француски ВРАГОЛАН
писац
ПОД
(Шарл)
КОШЕМ

Тонски
или видео
запис

САДА ИГРА Увођење
У „КЛИПЕРнечег
новог
СИМА”

КОШАР- Дометнути
КАШКИ
Пијанка,
ВЕЛЕбанчење
(лат.)
МАЈСТОР

ИГРАЛА
Течење
У ЖОК-у
„ДИНАМО” ЛИЧНОСТ
ПАНЧЕВО СА СЛИКЕ

Јединица
за радиоактивност

Фригијски
краљ
(грч. мит.)
НАША
ОДБОЈКАШИЦА
Час
Античка
регија у
Турској

Немир
(мн.)

Чланови
дечје
организације

Маљав
Бивши
фудбалер
(Бернард)

19. слово
азбуке

Прави тренутак да се
уради нешто (изр.)

Новинско
предузеће
(скр.)
Путовође

Немачки писац (Томас)
Војнички
извештај

Бели
слани
зачин
Португал.
ФК
Певање
удвоје (мн.)

Трећи
вокал
Белешка
(лат.)
Аустралијски тркач
(Хенри)
Речна
животиња

Једна
житарица
Ам. глумац
(Роберт)
Сведок на
венчању

Хемијски
елемент
Положај
мењача у
возилу

Врч,
пехар

Поздрав
старих
Римљана

Хришћанска љубав
према
ближњима

Ићи
около,
обилазити

Немачка
клизачица,
Катарина

Проневерити

Врста
ловачких
паса

Име
глумице
Жирардо

Бивши
фудбалер
„Партизана”
(Дарко)

Улудо
потрошити

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

КВАДРАТ 7 х 7
2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

Слогови: А, ДИ, ИС, ЈЕ, КА,
КИ, КУ, ЛАК, ЛЕ, МЕ, МИ,
НА, НА, НА, НИ, НИ, НИТ,
РЕ, САН, СЕ, СТА, ЋЕН, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:
1. рутиниран, испраксован,
2. јака, постојана, чврста,
3. град у САД, у савезној држави Мичиген, 4. смирени,
утишани, 5. наш писац, аутор
романа „Очеви и оци” (Слободан), 6. наше старије мушко име, 7. пун украса, искићен.

Слогови: А, ВА, ВА, ВАН, ВАН, ДЕ, ЗЕ, ЗО, ЗО, ЈА, КО,
ЉАЦ, ЉИ, МА, МА, НИ, НО, О, ПИ, РАН, РО, РО, СА,
СТИ, ТА, ТАР, ТИ, ТИ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. недавно преминули
панчевачки културни посленик – глумац, редитељ и
хроничар (са слике), 2. стицање вишег положаја,
напредовање, 3. замишљено биће с друге планете, 4.
болесни нагон за изазивањем пожара (стр.), 5. везаност
оковима (мн.), 6. ситничарење, улажење у детаље.
1

ВОДОРАВНО: 1. америчка певачица, глумица и
плесачица – обавеза према повериоцу, 2.
међусобни однос – шпански песник (Федерико
Гарсија), 3. француски певач (Жо) – врста поврћа
(демин.) – ознака за волт, 4. сазиданост – дивљи
магарац, 5. врста занатлија (мн.) – мала кантата,
6. отпадак при сечењу дрвета – изложбена места
на сајмовима – лична заменица.

2

3

4

5

6

8

9

10

3

4

5

6

2

УСПРАВНО: 1. дизати из сна, 2. изазивање, 3. дрво из породице
врба (мн.), 4. прилично једар, 5. морски пужић, 6. ауто-ознака
Сремске Митровице – град у Србији, 7. име италијанског
тренера Беарцота – ознака за тону, 8. град у Хрватској, 9. знатан,
прилично велик, 10. угоститељско-туристичка комора (скр.) –
симбол неодима, 11. ознака за литар – игра на срећу, 12. умазан
слином, 13. сирће (мн.), 14. љубљени, вољени, 15. удружење
књижевника (скр.) – гле, ево, 16. крупна птица црног перја.
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2

1

КЛАСИЧНА УКРШТЕНИЦА

1

Престоница
Турске

Муслим.
Пословни
Старо- мушко
име
центар
римско
Град у
(скр.)
мушко име Русији

Гле,
ено

И тако
даље
(лат.)

Област на
северу
Немачке
Биолог (Чарлс)

Мужјак
пчеле

Заменик
декана

Неугодан
догађај

О. Т.
Руски песник (Иван
Савич)

Друго слово азбуке
Руда

Kоји је
предмет
спора

Последње
слово
Бити на
одмору

Роман
Лава
Толстоја

Тешкоћа,
неугодна
ситуација
Река у
Француској

Гаврасов
филм
Не плакати
гласно

1

Симбол
платине

Вероломник

Град у
Сложено
предузеће Свештеник Италији
(скр.)
Испосник

Предлог

2

КОШАРКАШ СА
СЛИКЕ

Подвиг,
достигнуће

Ознака за
површину

Петак, 28. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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12

13

14

15

3
4
5
6

16

1

3
4
5
6

РЕШЕЊА – Скандинавка (1): снимак, веролом,
додати, бекерел, Авелино, успех, з, х, ш, споран, б, от, п,
Пенеминде, од, Маритимо, сад или никад, трут, Де
Ниро, аве, каритас, Вит, утајити, Ани, Миланић.
Скандинавка (2): прпа, Тарн, ток, Мида, Имер,
неприлика, ет цетера, со, Ман, нп, п, рутав, и, овас,
Роно, куп, радон, околишити, јаребичар, истраћити.
Класична укрштеница: Бијонсе Ноулс, дуг,
узајамност, Лорка, Дасен, цвеклица, в, изиданост,
онагер, токари, кантатина, ивер, штандови, он.
Квадрат 7 х 7: искусан, стамена, кадилак, умирени,
Селенић, ананије, накићен. Магични лик: Зоран Ротар,
аванзовање, ванземаљац, пироманија, окованости,
детаљисање.

2
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Петак, 28. децембар 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРИБИНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МАКЕДОНСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „БЛАЖЕ КОНЕСКИ”

ЈУБИЛЕЈ ШАХОВСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

НЕГОВАЊЕ МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА У
СРБИЈИ И СРПСКОГ У МАКЕДОНИЈИ

Панчевцима највиша
признања

Очување поменутих
језика и у једној и у
другој држави на
ниском нивоу
Потребан је
индивидуални рад
са сваким учеником
У Градској библиотеци Панчево прошлог петка одржана је
трибина под називом „Македонски језик, књижевност и
култура у образовном систему
Републике Србије и српски језик, књижевност и култура у
образовном систему Републике Македоније”.
У раду стручног скупа учествовало је шесторо људи који
се баве наведеном и сличном
проблематиком, и то: доктор
Станислав Станковић, доцент
на Филозофском факултету при
Универзитету у Приштини са
седиштем у Косовској Митровици, лектор српског језика на
Филолошком факултету „Блаже Конески” у Скопљу и сарадник САНУ и МАНУ, доктор
Јелена Филиповић, редовни
професор Филолошког факултета у Београду, доктор правних наука Роза Гурмешевић,
кореспондент Амбасаде Републике Србије у Републици Македонији, Ана Новаковић, фи-

Из дискусија
учесника трибине
произлази и
закључак да недостају
наставни кадар и
лектори
лолог на катедри за македонски језик и југословенске језике при Филолошком факултету „Блаже Конески”, доктор Данијела Костадиновић, доцент
на Филозофском факултету у

Нишу, и Лилјана Лазареска,
филолог из Панчева.
Учесници филолошко-уметничког скупа у разговору с колегама добили су нове идеје и
проширили сарадњу.
Говорећи о настави у оквиру
предмета Македонски језик са
елементима националне културе, професорка Лазареска је
навела да већ седму годину заинтересовани ученици ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци факултативно уче македонски језик. У

комбинованим групама данас
је обухваћено 35 ученика од
првог до шестог разреда. У ОШ
„ Жарко Зрењанин” у Качареву формирана је група од осам
школараца, од другог до осмог
разреда. Практично са сваким
учеником треба радити индивидуално. Факултативна настава је организована и у Новом
Саду, Пландишту, Гудурици,
Хајдучици, Лесковцу и месту
Богојевце. Свим школама недостају понеки уџбеници, а поједине школе немају одговарајући кадар.
– Дубоко верујем да свако
од нас може да учини мали
корак и да покуша нешто да
промени у својој средини. Свест
о значају језика пре свега тре-

ба да се подиже унутар мањинске заједнице – рекла је
Јелена Филиповић.
Ана Новаковић се осврнула
на проблеме с којима се сусрећу Срби у образовном систему
у Македонији. Из њеног излагања се наслућује да се суочавају са сличним питањима као
и Македонци у Србији.
– Када се ради о образовном систему, произлази општа слика да се интерес за
учење матерњег језика, одно-

сно македонског у Србији и
српског у Македонији, код самих родитеља и ученика смањује из више разлога. Један
од њих је тај што мали број
школа организује наставу. Припадници мањинских заједница о којима је реч, нису оспособљени да у средњим школама прате наставу на матерњем
језику. Македонски језик се
изучава на универзитетима у
Нишу, Београду, Новом Саду
и Приштини, и то не само македонски језик већ и македонска књижевност и култура. Из
дискусија учесника трибине
произлази и закључак да недостају наставни кадар и лектори – истакао је Станислав
Станковић.

Сличног мишљења је и Данијела Костадиновић, која је
указала на чињеницу да је очување поменутих језика и у једној и у другој држави на ниском нивоу. С једне стране је
недовољна заинтересованост, а
с друге недостатак уџбеника.
– Ова проблематика треба да
добије бољи статус у оквиру шире друштвене заједнице. Посебно питање је усавршавање професора који ће се озбиљније бавити српском књижевношћу на

територији Македоније и македонском књижевношћу на просторима Србије. Ова трибина је
заиста дала значајан допринос
и једној и другој култури – рекла је Данијела Костадиновић.
Трибина је одржана у организацији Македонског културног центра „Блаже Конески”
Панчево и Градске библиотеке.
Наступио је квартет хармоника
који чине ученици средње музичке школе „Јован Бандур” из
класе магистра Бојана Николића, и то: Себастијан Богдан, Огњен Бабин, Леонид Ардељан и
Ања Бабин. Млади панчевачки
музичари извели су композицију Џерома Керна „Прошли
дани” и Моцартову „Малу ноћну музику”.
В. Митковска

Свечана седница скупштине
Шаховског савеза Војводине
одржана је 23. децембра у Новом Саду. Ова свечаност је
посвећена обележавању великој јубилеја, седамдесет година од оснивања ШСВ-а, а

тим поводом су појединцима
и клубовима додељена признања за допринос развоју шаха у нашој покрајини.
Међу лауреатима су се нашли и наши суграђани, чланови ШК-а „Светозар Глигорић Глига”, Миладин Митровић и Константин Орлов, као
добитници златних плакета
и повеља Шаховског савеза
Војводине. Њихов посебан допринос развоју шаха познат
је већ шест деценија не само
у Панчеву већ и у Војводини
и Србији, а раније и у Југославији.
Добитници су признања и
од светске шаховске организације ФИДЕ за свој рад у
развоју шаха на ширим просторима.
Миладин Митровић, као
изузетан шаховски радник, са
својим сарадницима је организовао више од тридесет врло значајних и у свету познатих велемајсторских турнира
и шампионата државе. Његова вишедеценијска активност,
уз посебну помоћ Светозара
Глигорића, великана наше
културе и спорта и легенде
светског шаха, сврстала је
Панчево у сам врх на шаховској мапи света, као град препознатљив по организацији
највећих турнира. Митровић
је давао врло значајан допринос и при формирању шаховских клубова у нашем граду.
Са сво јим са рад ни ци ма је
Панчеву донео легат укупног
стваралаштва Светозара Гли-

горића, који има непроцењиву вредност за светску културну и спортску баштину.
Врло значајан допринос је давао и раду свих шаховских
савеза, јер је био биран на
највише функције, од градског до републичког шаховског савеза.
Коста Орлов већ шест деценија, као шахиста, постиже изузетне успехе, од пионирских дана, па до данас,
када је члан прве екипе ШКа „Светозар Глигорић Глига”, која се такмичи у највишем рангу. Био је омладински првак Војводине, као и
вишегодишњи репрезентативац наше покрајине. Учествовао је на бројним турнирима у земљи и иностранству,

на којима је постизао значај не ре зул та те. Био је и
шампион Војводине у брзопотезном шаху, а дао је и
немерљив допринос томе да
његов клуб буде екипни првак покрајине, вишеструки
шампион у куп такмичењу и
учесник финала Купа Југославије. Коста Орлов је био,
а и сада је активан у свим
органима шаховских савеза,
од градског до републичког.
Учествовао је у организацији највећих турнира, а давао
је и велики допринос у раду
с младима.
ШК „Све то зар Гли го рић
Глига” такође је добио захвалницу за вишегодишњи,
врло значајан допринос развоју шаха на овим просторима. Признање од ШСВ-а добили су и Шаховски савез
Панчева и његов председник
Жељко Савановић.
Ова вредна признања на најбољи начин показују да се Панчево и по шаху препознаје.
А. Ж.

ФЕСТИВАЛ МЛАДОСТИ И ИГРЕ

НАЈМЛАЂИ СПОРТИСТИ НА ДЕЛУ

Буди кошаркаш

Време је за рукомет

Први фестивал мини-баскета
под називом „Буди кошаркаш”
одржан је у недељу, 23. децембра, у Хали спортова на
Стрелишту. Организатор овог
ве ли ког тур ни ра био је КК
Крис-крос, у сарадњи с КССом, тачније његовим одељком
Ми ни-ба скет Ср би ја. Пре ко
300 малишана из двадесет једне екипе из наше земље и Републике Српске трчало је за
наранџастом лоптом, желећи
да покаже све своје вештине,
али и да ужива у овом несвакидашњем догађају.
КК Крис-крос се показао као
одличан домаћин. Сви су били

задовољни и насмејани, а турнир је отворио Раде Георгијев-

ски, председник организације
Мини-баскет Србије, испред
КСС-а.
Учесницима се обратио и
до ма ћин тур ни ра, спорт ски
директор КК-а Крис-крос Владимир Илић, који је свима пожелео добродошлицу и много
успеха у такмичењу, а захвалио је и челницима града и
људима из Спортског савеза
Панчева који су помогли да
овај догађај изгледа величанствено.
Панчево се још једном показало као град спорта. Малишани су се после утакмица разишли са само једном жељом –
да се догодине виде на истом
месту.
А. Ж.

Хала спортова на Стрелишту
била је у четвртак, 20. децембра, резервисана за рукомет и
његове најмлађе играче.
Тог дана је одржан минитурнир за ученике других и
трећих разреда основних школа, који су организовали Рукометни клуб Динамо и Савез за
школски спорт Панчева
Учествовали су дечаци из
следећих основних школа: „Мирослав Мика Антић”, „Стевица
Јовановић”, „Доситеј Обрадовић”, „Свети Сава”, „Ђура Јакшић” и „Бранко Радичевић”.
Мали рукометаши су давали све од себе на терену, а подршку су им пружили и првотимци Динама. Резултат је, наравно, био у другом плану, а
на крају турнира све школе уче-

снице добиле су захвалнице и
пригодне поклоне.
Заједно са сениорима „жуто-црних” Лазаром и Милошем Павловићем и Николом

Радовановићем, уручио их је
Милан Петронијевић, коорди на тор РСС-а за ми ни-ру комет.
А. Ж.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖ0 107, тек регистрован, 2011, четири нове
гуме, 3.800 евра.
060/146-44-04. (270559)
ПРОДАЈЕМ алфа ромео
145, 1.4 Т спарк, 1998.
годиште. 063/175-18-24.
(271131)

ОКТАВИЈА А 4, 2008,
1.9 ТДИ, гаражиран, регистрован, власник, повољно. 063/345-837.
(271211)
ЈУГО 55, 2005, одлично
стање, истекла регистрација, 250 евра. 066/348975. (271218)
ОПЕЛ корса, 2005. годиште, клима, власник.
065/549-92-02. (271237)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, на име. 064/587-5024. (271224)
ДАЧИЈА логан 1.4, 2008.
у првој боји, регистрован. 064/587-50-24.
(271224)
ЈУГО 55, 2003. децембар, атестиран плин, у
првој боји. 064/587-5024. (271224)
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АУТОПЕРИОНИЦА
„МАКА”
Новосељански пут
(пре „Давида”)

Пушкирање 200 –
без ограничења
Прање споља 300:
брисање стакала,
мазање гума.
Други раде за вас!
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,
децембар, фул опрема,
петора врата, 147.000
км. 064/587-50-24.
(271224)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001. децембар, петора врата,
фул опрема, 180.000 км,
на име. 064/587-50-24.
(271224)
ПЕЖО 206, 1.4, 2001, 5
В, металик сив, гаражиран, одличан. 064/14255-93. (271276)
РЕНО МЕГАН, 2000. 1.6,
бензин, плин, атестиран
до 2021. године, 4 алу
фелне, летње гуме, четири челичне фелне, зимске гуме, цена договор.
064/423-69-00. (271285)
КЛИО 1.5 ДЦИ, 2009.
власник, регистрован,
црвен. 062/186-36-08.
Раша. (271306)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, до
1.500 евра. 063/165-8375. (271308)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-5221, 063/892-08-25.
(271267)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 1.500 евра. 062/19336-05. (271308)

МАШИНЕ

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.

ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 578 у солидном
сдтању, круњач за кућну
употребу. 065/590-8004. (271216)
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ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу 2, на
углу, код Пиваре.
063/354-221. (271323)
АПАРАТИ

ЛЦД телевизори из увоза,
повољно. Могућност договора. 064/564-14-14.
(270849)
СЕРВИС телевизора, дигиталних пријемника, даљинских, монитора.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(271262)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

МЕСНАТИ прасићи, свиње, могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
(270827)
ПРОДАЈЕМ кожну гарнитуру у одличном стању,
позови на 064/144-3733, да видиш слику гарнитуре. (270884)
ПРОДАЈЕМ нову бунду,
сиви нерц са лисицом
око врата. 064/324-0777. (271105)
ТОВНЕ ћурке на продају
од 6 до 12 кг. Тел.
013/405-527, 064/11142-36. (271097)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
апарат за воду, повољно.
061/110-98-10. (271167)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва-ражањ. Повољно. 064/997-79-09.
(269135)
ПОВОЉНО продајем
комбиновани фрижидер
и полицу за дневну собу.
Тел. 062/314-680.
(271151)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (270425)
НА ПРОДАЈУ сува детелина. Тел. 064/438-5415. (271117)
МАНГУЛИЦЕ, дебеле, на
продају, цена 160 динара, нова черупаљка.
064/552-59-49. (271121)

ПРОДАЈЕМ полован декубит душек, цена по
договору. 066/373-521.
(271186)
ПРОДАЈЕМ венчаницу,
100 евра. 066/362-597.
(271166)
ПРОДАЈЕМ дугачку бунду од нерца. 066/362597. (271166)

ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто гориво, собни котао,
брикет екстра, сингл
кревет са душеком, фиокама и дормеом.
064/813-00-21. (271205)
ЗАМРЗИВАЧ сандучар
310 л, фрижидер, шпорет плин, струја, мања
веш-машина, судо-ма-

шина, трпезаријски сто
са столицама, угаона
гарнитура, ципеларник,
брачни душек. Тел.
063/861-82-66. (271209)

ПРОДАЈЕМ шаховску
опрему, фигуре, кутије,
табле, столове и другу
робу. 013/318-952,
065/616-49-42. (271242)

СВИЊСКЕ полутке, прасад, јагње, могућност
клања, кућне доставе,
чамац. 065/614-74-40.
(271215)

ПРОДЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера, 3.000
нова. 063/773-45-97,
371-568. (271224)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈА преосталог
огревног дрвета.
064/271-59-93. (271006)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи ремонтоване, достава, монтажа, гаранција, повољно. 063/898-00-82.
(271325)

ПРОДАЈЕМ столарску
ПАНЕЛНИ радијатори за машину бугарку и машицентрално грејање, ради- ну за хобловање паркета.
065/678-92-05. (271324)
ли четири сезоне.
063/812-48-62. (271219)

ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ месната
прасад, могућност клања
и резервисања. Тел.
063/311-277. (271345)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, долазак. 062/148-49-94.
(271325)

ПРОДАЈЕМ половну ТА
пећ цер, 6 кв, цена по
договору. Моб.
063/841-08-48.
(271326)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи од 2
до 3.5 кв. 064/588-95-48.
064/588-95-48. (271248)

ИСЕЧЕНА и исцепана
преостала дрва, багрем
на продају. 061/626-1500. (271006)
НА ПРОДАЈУ преостала
дрва. 064/287-26-00.
(271007)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
горење, у одличном стању, 147 х 60 цм.
064/245-88-87. (271243)
ПРАСИЋИ на продају.
Милан. 064/169-68-54.
(271256)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, замрзивач и половни делови од веш-машина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (270963)
ТА пећи од 2 до 6 кв, достава, монтажа и одржавање две године.
061/317-07-67. (271320)
ПРОДАЈЕМ прасиће, могућност клања. 064/30687-33. (271301)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
КУПОПРОДАЈА
сандучар, 300 литара, заПОТРАЖЊА
мрзивач вертикални –
три фиоке, веш-машину.
064/129-73-60. (271344) КУПУЈЕМ полован намеПРАСИЋИ, јагњад, бали- штај, ТА пећи, старо перје, плинске боце, секунрана детелина. Мића.
064/303-28-68. (271305) дарне сировине.
066/900-79-04. (271130)
ДОМАЋЕ ћурке, 5 – 10
КУПУЈЕМ значке, ордекг, седам комада.
ње, медаље, сатове, но061/280-20-35. (271305)
вац, пенкала. Тел.
ПРОДАЈЕМ мини кућну
013/313-458, 063/199теретану. 060/028-14-80. 60-36, 064/481-14-77.
(271135)
(271344)
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ПРОДАЈЕМ кућу 100
квм, са плацем 445 квм,
Стрелиште. 064/119-0431. (271190)
КУЋА, Омољица, 6.5
ари, помоћни објекти,
усељива. 064/961-00-70.
(271221)

ЦЕНТАР, кућа старија,
Ослобођења 44, 3.2 ара,
КУПУЈЕМ стари елеквласник продаје.
тронски отпад, фрижиде- 062/465-777. (271230)
ре, шпорете, машине, теПРОДАЈЕМ викендицу
левизоре... Долазим.
061/224-48-09. (271252) са воћњаком са 25 ари,
приколицу, повољно.
КУПУЈЕМ веш-машине,
313-716. (271234)
фрижидре, акумулаторе,
ПРОДАЈЕМ стан у Качакаблове, отали метални
реву, укњижен, помоћни
отпад. 060/521-93-40.
објекти. 062/163-37(271294)
26.(271263)
КУПУЈЕМ старо гвожђе и
ПРОДАЈЕМ кућу у Долосву белу технику. Долазим на адресу. 063/196- ву, са свим помоћним
54-56. (271279)
објектима. Тел. 063/70719-64. (271258)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА ПОВОЉНО, 2.5 ланца
ПОНУДА

земље, Доловачка међа,
9.000 евра. (908), „ConДВОСПРАТНА кућа у Ка- cept”, 063/870-74-56.
чареву, 250 квм, одлична (271292)
локација. 062/865-20-39.
МИСА, три етаже,
(270887)
68.000; Ново Село, нова
ПРОДАЈЕМ плац 15,5
кућа, 50.000. (338),
ари на Баваништанском
„Јанковић”, 348-025.
путу, повољно. 062/885(271293)
41-07. (270102)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
(267511)
КУЋА, нова Миса, 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, 56.000 евра.
Власник. 063/826-97-09.
(270549)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на Златибору за кућу/стан у
Панчеву. 069/158-63-76.
(270797)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 95
квм, подрум, гаража, шупа (огрев), 3 ара.
064/407-73-77, 063/85097-19. (и)
ПОВОЉНО на продају
плац 8 ари, код пијаце,
ограђен. 064/223-83-50.
(270744)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици са воћњаком,
легализовано, један власник. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (271253)

ХИТНО, Спољностарчевачка швапска кућа,
улични стан 90 квм, може за бизнис, 20.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (271012)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Скореновцу. 064/36692-92, 063/803-53-31.
(270740)

Продајем кућу
+ четири локала
у строгом центру Панчева,
Карађорђева 14.

Информације на интернету:

ЈАБУКА, продаје се хектар земље, повољно.
Тел. 063/173-23-84.
(271309)
ЈЕДНОСОБАН стан, I
спрат, Марка Кулића 32,
са намештајем, 13.000.
063/804-07-85. (271338)
КУЋА, Цара Душана, новије градње, спратна,
66.000 евра. 060/09191-92. (2371314)
КАРАУЛА, нова кућа 86
квм, укњижена, власник,
48.000. 065/268-87-77.
(271316)

srbija-nekretnine.org
(1/271187)

ОМОЉИЦА, прелепа, 94
квм, 5.5 ари, двориште
излази на Поњавицу,
26.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (271012)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
сређена, 120 квм, 2.3
ара, два стана, 50.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (271012)
ШИРИ ЦЕНТАР, плац за
инвеститоре, 10 ари,
120.000; кукћа за бизнис
500 квм, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(271012)

ТЕСЛА, 90 квм, 3.5 ара,
55.000, кукћа за сређивање. „Тесла некретнине” . (238), 064/668-8915. (271322)
ДЕО куће, посебан улаз
и двориште, 68 квм,
13.000 евра, Миса, Козарачка. Тел. 063/80407-85. (271338)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву. 064/369-47-02.
((271127)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг, гаража, 14 квм, гас,
укњижен, власник.
063/449-798. (270604)
ВЕРНИМ читаоцима
„Панчевца” сретну Нову
годину жели Агенција
„Лајф” и нуди велики избор кућа и станова.
061/662-91-48.
СТАН, први спрат, 98
квм, укњижен, сређен +
гаража + велики подрум.
064/422-42-63. (269681)
У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру, IV
спрат, 18 квм. 065/35307-57. (270045)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, новоградња,I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (271158)
КОТЕЖ 1, леп двособан,
62 квм, III, ЦГ, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (271158)
ЦЕНТАР Стрелишта, трособан, сређен, ЦГ, лифт.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (271158)

ДВОСОБАН нов, 54 квм,
укњижен, 33.500,
договор, нова Миса,
власник. 063/304-222.
(271251)

„NB1 – PROJEKTGRADNJA”
продаје стан са гаражним местом,
новоградња, одмах усељив,
Стеријина 14, код „Авив парка”,
дуплекс – 123,90 квм, укњижен,
повраћај ПДВ-а.
Контакт тел.
063/150-57-95, 063/388-621.

ДВОИПОСОБНИ, 64 квм,
строги центар. 063/17250-19. (270394)
ПАНЧЕВО, Савска 10/11,
екстра двособан стан,
ТРОСОБАН стан на Теукњижен, одмах усељив
сли, ЦГ, IV спрат.
стан, III спрат, без по013/331-079. (270497)
средника. 063/637-673.
ПРОДАЈЕМ или мењам
(271226)
двоипособан стан у БаДВОСОБАН, 57 квм, ЦГ,
натском Карловцу за
Котеж 2, ВП, 31.000
стан у Панчеву. 066/362евра. „Дива”, 345-534,
597. (271166)
064/246-05-71. (271212)

ТРОСОБАН, Миса, Јастребачка, II, 35.000
евра. (908), „Concept”,
063/870-74-56. (271292)
ЦЕНТАР, 2.0, I, ЕГ,
30.000; гарсоњера, 24,
20.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (271293)
ШИРИ центар, улично,
34, 15.000; Содара, 2.0,
55, 27.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (271293)

ПРВИ СПРАТ, двособан,
Содара, 34.000 евра, 64
квм, 35.000 евра. „Дива”, ТЕСЛА, једнособан, 43
345-534, 064/246-05-71. квм, III, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
(271212)
064/668-89-15. (271323)
ПОВОЉНО, трособан, 78
квм + 12 квм, први
СТРОГИ центар, 45 квм, спрат, стара Миса,
одличан, мањи двособан, 28.000. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (271212)
VI, ЦГ, ПВЦ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061, НОВА МИСА, двособан,
063/274-951. (2711941)
52 квм, ВП, ЦГ, 26.000.
(300), 362-816, 063/803КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипособан, III, ЦГ, 42.000. 10-52. (271217)
(336), „Олимп”, 351-061, НОВА МИСА, четворосо063/274-951. (271191)
бан, 111 квм, приземље,
МИСА, 50 квм, мањи
двособан, I, ТА, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2711941)
СТРЕЛИШТЕ, 54 квм, IV,
ЦГ, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2711941)
НОВА МИСА, двоипособан, 88 квм, III, 28.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (271158)
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50.000. (300), 362-816,
063/803-10-52. (271217)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, двособан стан, 37 квм, ВП,
ЕГ, реновиран. Тел.
064/364-10-56.
(2371241)
ДВОСОБАН, Котеж 1,
реновиран, III, ЦГ,
40.000 евра. (908), „Concept”, 063/870-74-56.
(271292)

КОТЕЖ 1, двособан, 49
квм, IV, 22.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(271323)
ВЕРНИМ читаоцима
„Панчевца” сретну Нову
годину жели Агенција
„Лајф” и нуди велики избор кућа и станова.
061/662-91-48.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње, купатила, женској особи, повољно. 061/301-38-40.
(271185)

КУПУЈЕМ два мања стана, да су близу један друДВОСОБАН намештен
гом, и усељива до краја
лета 2019. Тел. 069/251- стан у кући са грејањем.
Предност радници, Ми57-57. (2715757)
са. 066/373-521.
КУПУЈЕМ 1.0, 2.0 стан за
(271186)
реновирање, Тесла, СоИЗДАЈЕМ мањи једносодара, центар. 063/870бан стан, ненамештен,
74-56. (27192)
Тесла. Тел. 251-57-39.
(271141)
АГЕНЦИЈИ „Тесла неИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
кретнине”, (238),
22 квм, грејање, теле064/668-89-15, тражи
фон, намештен. 063/617станове на добрим лока- 421. (271202)
цијама, брза исплата.
ИЗДАЈЕМ једноипособан
(271322)
стан, намештен, центар,
депозит обавезно, ТА
КУПУЈЕМ једноипособан грејање. 061/131-79-04.
стан на Котежу 1, за по- (271235)
знатог купца, исплата одмах. Агенција „Тесла не- ИЗДАЈЕМ спратну кућу,
Горњи крај, 120 квм, по- ИЗДАЈЕМ собе за радникретнине”, (238),
ке и самце. 064/305-73064/668-89-15. (271322) вољно. 065/634-38-51,
065/990-10-22. (271240) 01. (271303)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, делимично
намештен, трећи спрат.
063/217-151. (270223)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан на дужи период. Тел. 065/643-6911, 013/235-37-00.
(270997)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
двособан, ненамештен,
са грејањем. Тел.
064/354-69-01. (4796)
ПРАЗАН стан, Тесла, I
спрат, без грејања, ТА,
контакт 064/152-00-58.
(271285)
ИЗДАЈЕМ комфорну собу самцу или самици,
Котеж 2. 065/803-53-29.
(271298)

КУЋА, 68 квм, Старчево,
опремљена, двориште,
засебна, 80 евра.
064/305-80-73.
(27`1342)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
намештен, ЦГ, клима.
063/271-248. (271231)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал 80
квм, Котеж 1, или мењам за стан. 063/248732. (271152)
ЛОКАЛ продајем или издајем, центар, 18 квм,
новоградња, излог, изолован, клима, легализован. 063/752-04-00,
069/332-04-00. (271188)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Содара, у
фулу, искључиво породици. 062/825-41-01.
(271165)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања. Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (271163)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен једнособан стан, I
спрат, ТА, клима, телефон. 060/051-02-44.
(271307)

ИЗДАЈЕМ локал у склопу
стана, Цара Лазара 3.
064/867-48-43. (271134)

ДВОРИШНА намештена
гарсоњера за самца или
самицу, грејање, Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (271288)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(279203)
ИЗДАЈЕМ локале 125 и
30 квм, у дворишту. Војводе Путника 29.
063/278-250. (279203)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина. 063/853-9329. (271207)
ПРОДАЈЕМ локал, новоградња, центар, са уграђеном инсталацијом, за
гарсоњеру, само 12.000
евра. 013/315-707.
(271227)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(271232)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (271260)

ЛОКАЛ издајем повољно, може друга намена,
пијаца Стрелиште.
063/240-784. (271140)

ИЗДАЈЕМ локал у прометној улици. 065/54321-41. (271282)

ИЗДАЈЕМ нов локал, велики излог, 20 квм, одлична локација.
063/217-130. (271202)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,
центар, зграда, Карађорђева улица. 064/88675-23. (271336)
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ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОНУДА

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

ПОТРЕБНА помоћна
„WEIFERT DISTRIBUCIJA радница у кухињи и коPIĆA” потребни возачи Б нобар, ресторан „Звеи Ц категорије и физички зда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
радници. 062/446-285
(271203)
(270078)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (169124)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, припрема, полагања свих
нивоа. 061/656-04-04,
352-892. (2711569
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, и антена плус. 064/866-2070. (271157)

ПОТРЕБНА озбиљна радница на индустријским
шиваћим машинама.
069/235-71-00. (271045)
ПОТРЕБНИ радници машинске струке за рад.
Тел. 066/508-06-41.
(270913)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-00-09.
(271175)

ТРАНСПОРТНОМ предузећу потребан административни радник. Услови: економски техничар,
енглески језик. CV послати на: 064/214-33-92.
(271051)
ПОТРЕБНА озбиљна жена за чување и вођење у
школу аутистичне девојчице. Ангажованост у
просеку четири сата. Тел.
065/246-18-08. (271175)
ПОТРЕБНИ возачи камиона Ц и Е категорије са
искуством на киперима.
Може обука. 060/03356-10. (271266)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. Звати на
064/646-66-10. (ф)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње потребна конобарица. Тел. 064/349-9343. (271316)
GOLUB TAKSI потребан
возач таксија. Пријаве на
060/663-64-83, или
ivana.milosavljevic@bede
mes.com
СУР билијар клуб 9, потребна конобарица-конобар. 065/801-77-04.
(271327)
ФИРМИ Хумано срце
д.о.о, потребни продавци
на терену. Предност возачи са сопственим возилом. Пллата од 40.000 до
100.000. Тел. 064/215372, звати осле 17 сати.
(271337)

СТОЛАРСКЕ и браварске НЕГА и помоћ старим,
услуге. Александар.
болесним и инвалидним
064/157-20-03. (271191) лицима. 063/868-04-51.
(271274)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, беТЕРАПИЈА спортских и
тонирање, стиропор, бадругих повреда, болова
валит фасаде. 063/865код неуролошких стања,
80-49. (271212)
методе, масажа и рехаВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, монтажа билитација, магнети,
фармако терапија, биљнових цеви, машинска
на терапија. 063/868-04одгушења, санитарија.
063/812-48-62. (271219) 51. (271274)
МЕЊАМ пелене, нега
покретних, непокретних.
Тел. 061/660-31-84.
(271238)

ДИМЉЕЊЕ меса, сланиВРШИМ превоз робе, по- не и месних прерађевивољно. Златко, 063/196- на, услужно. 063/179-0178. (27311)
54-56. (271297)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене,
поправке, повољно, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (271247)
ЧАСОВИ српског језика.
Припрема за пријемни
испит. 064/561-56-26.
(271268)

МАСАЖА за потпуно
уживање и опуштање вашег тела. 064/269-94-87,
Марија. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
КОМПЈУТЕРИ: сервис,
славина, бојлера, котлипоправка, одржавање,
ћа. 063/836-84-76
инсталирање нових ком(269845)
ПОТРЕБНИ
поненти, брзо, повољно.
КУВАРИ И
МОЛЕРСКО-ФАРБАР060/351-03-54. (271171)
СКИ радови, кречење,
КОНОБАРИ
глетовање, столарија, ве„MAG NO LI JA LUX”,
ДРВОСЕЧА, исећи ће
ома повољно. 064/280ПАНЧЕВО
моторном тестером сва064/393-56-90 26-15. (269845)
ко дрво које вам смета.
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
063/369-846 (271184)
ПОСАО – ПОДЕЛА ФЛА- бојлера, шпорета индиЈЕРА. Потребни вредни и каторе, разводних табли,
инсталација. Мића,
одговорни људи.
064/241-45-14. (270854) 064/310-44-88. (270461)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 063/82087-61. (270512)
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АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271254)
СЕЧЕЊЕ и подсецање
дрвећа, вађење пањева,
крчење и кошење.
064/196-17-32. (271279)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, фасаде,
ламинат, гипс.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(269928)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно.
Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(270386)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради адаптације купатила,
поравке славина, водокотлића, бојлера, замена
санитарија, монтажа,
туш кабина, одгушење
канализације, повољно.
064/238-91-31. (/271283)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовр/истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (271339)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље.
Цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (269252)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, ТА пећи, индикатора, шпорета, осталих
електро уређаја.
060/521-93-40. (271294)
ОДВОЗИМ и чистим шут,
чистим подруме, таване,
рушимс таре објекте.
Златко. 063/196-54-56.
(271297)
КЕРМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитено, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (271335)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута, непотрбних ствари и
слично. Дејан, 061/62614-50. (271339)

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
УСЛУГЕ
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис. 013/352-536,
ПАРКЕТ постављам и хо- 063/253-028, 064/444блујем, мајстор с дугого- 66-74. bombonдишњим искуством из
cicb@gmail.com,
Дебељаче, с материјалом (271201)
или без њега. Ноле
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
(имам и паркет),
Борис, комбијем и ками013/665-220, 063/847оном, Војводина, Србија,
74-38. (270711)
са или без радника.
013/352-536, 063/253ТЕПИХ СЕРВИС, дубин028, 064/444-66-74.
ско прање тепиха, наме- (271201)
штаја, аутомобиле. Сушење у комори. 302-820, СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
064/129-63-79. (271061) Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (271201)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
(271201)
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Петак, 28. децембар 2018.

УСЛУГЕ

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301300. (270608)

ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
063/771-24-16, 013/301300. (270608)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/81174-89, Јовичин. (271137)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.
(271201)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији. Иван, 063/10778-66. (271201)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобиле. Сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271061)

marketing@pancevac-online.rs

ТУРИЗАМ

ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу на
Златибору, Водице.
063/856-66-03. (271259)

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.

ЗЛАТИБОР, апартман 5
особа, повољно, паркинг, КТВ, етажно грејање. Тел. 063/759-98-77.
(271173)

МИРЈАНА
КАЛАПИШ

ИЗДАЈЕМ апартман за
четири особе у хотелу
Копаоник – Брзеће на
Копаонику. 063/124-1018. (271269)

ДИМЉЕЊЕ меса, сланине и месних прерађевина, услужно. 063/17901-78. (27311)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

Наш драги

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (270711)

21. децембра 2018, изненада нас је напустила
наша драга

рођ. Петруљесков
Последњи поздрав нашој
драгој Мири од САШЕ и
ЗОРАНЕ с породицом
(41/217178)

САМУЕЛ ЈОНАШ
Последњи поздрав драгом брату

1927–2018.
преминуо 19. децембра 2018. у 92. години.
Кремација је обављена 25. децембра 2018, у 11 сати, из
капеле на Новом гробљу у Београду.
Ожалошћени: синови СТАНИСЛАВ и ИВАН, унук
БОЈАН са супругом ИВАНОМ, праунуци АРИЈАН,
ПАВЛЕ и ЛЕНА и остала родбина и пријатељи
(17/271138)

ДАНЕТУ
ЈОВАНОВСКОМ

Последњи поздрав драгом другу

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ЗОРИЦА, зет
ЈОВИЦА и сестричина
САЊА СЕКУЛИЋ

РАЗНО

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта ЈП „Транснафта” Панчево, Улица Змај Јовина бр. 1, Панчево, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Заштита – санација нафтовода ДН2 на месту укрштања са атарским путем
Глогоњ - Црепаја.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

(45/271189)

ОГЛАШАВАМ неважећом пловидбену дозволу
ПА 087 Е на име Томислав Трнинић, Анђе Ранковић 13, Вршац.
(271149)

НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ
ЦВЕЛЕТУ
вазд. моделар и падобранац
Уз сећање на прва заједничка такмичарска искуства у екипи аероклуба „Утва” Панчево

Последњи поздрав

ДУШАН ВАРДА
(78/271273)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)

Последњи поздрав

БОГДАНУ
ПОЗНАТОВУ

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

1936–2018.

ОГЛАШАВА

СИЛАК ШАМУ
Породица

1975–2018.

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Неутешни заувек мама и сестра

(63/271223)

(40/271177)

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

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев
за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција
постојећих објеката у манипулацији и уградња нове
опреме у циљу прилагођавања система за постројење Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево, на катастарским парцелама бр. 3529/1, 3531,
3532, 3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548,
3549, 3552/1, 3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568,
3569, 3570, 3572 и 3576 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10
до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе Града Панчево, Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4 до 29. 01. 2019. године.За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у
писменом облику поднети примедбе и мишљења
на изложену студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 30. 01.
2019. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Нацрт Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у К.О.
Долово

21. децембра 2018. преминула је наша драга

18. децембра 2018. године напустио нас је отац,
деда и таст

Последњи поздрав

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне
намене у К.О. Долово ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана
и то почев од 28.12. 2018. до 28. 01. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр.2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези са
огласом могу се добити путем телефона 013/353304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.

ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ
Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, син ИВАН, унуци
БРАНКО и МИЛАН, браћа РАТКО и СЕКУЛА, сестра ЉУБА с породицама
(60/271223)

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр.2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

22. децембра 2018. у 93
години, преминула је
наша драга

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

БОГДАН
ПОЗНАТОВ

1975–2018.
Ако ти јаве: умро сам
А био сам ти драг,
Можда ће и у теби
одједном нешто посивети...
Твоји: ЛИВИЈА,
КОЛЕ, ЛИДИЈА,
ВЛАДА, ЈУЦА, ДЕРИ,
ИРЕНА, ВЛАДА,
ПАВИЦА и МЕЦИ

1936–2018.
Остаћеш вечито у нашим срцима јер си био
наш ослонац, снага и
сигурност.
Волимо те заувек.
Твоји: ћерка
ДАНИЈЕЛА, зет РОБЕРТ
и унуци НИКОЛА
и НИНА

(39/271176)

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 10.01.2019.
године у 13 часова, у сали на деветом спрату
зграде градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
05. 02. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.

СИЛАК
ШАМУ

(56/271214)

Последњи поздрав цењеном комшији

АНА
БЛАЖЕНИЋ
1926–2018.
Вечно ожалошћене
ћерке АНА и КАТА
с породицама
(70/271254)

ВИДОМИРУ ЛЕКОВИЋУ ЛЕКИ
1945–2018.
Породица ШУГИЋ
(46/271191)

Петак, 28. децембар 2018.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
нас је напустила наша драга мама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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22. децембра 2018. године напустила нас је наша вољена мајка,
свекрва и бака

ФАТИМА РАМАДАНИ

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 23. децембра 2018, у 64. години, преминула наша драга мајка и бака

ЈАГОДА СТОЈИЧИЋ

30. XII 1941 – 22. XII 2018.

Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо те заувек у нашим
срцима.
Ожалошћени: ћерке ЗЕФЕРА, АЛЕМША
и СЕНКА са својим породицама

Синови ЗОРАН и ЗЛАТКО, снаје БИЉАНА и ТАМАРА,
унуке КАЛИНА и ЈАНА

(77/2712729

(80/271277)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој стрини

ГОРДАНА СТОЈКОВ

Последњи поздрав сестри снаји и тетки

1955–2018.
Мајко, са осмехом си нас дочекивала и испраћала. Била си жена великог срца, наш ослонац, снага и сигурност.
Хвала ти на свему.

тетка
ФАТИМИ

ЈАГОДА
СТОЈИЧИЋ

ЈАГОДИ СТОЈИЧИЋ

ФАТИМИ
РАМАДАНИ

од колектива
„Бистроа”

МУСАДИК, РАЗИЈА,
ЕДМИРА, ЕДМИР и
САЧКА са породицама

(76/271271)

(83/271280)

Последњи поздрав

(30/271159)

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави.

Никако да поверујем
да је ово истина.

Твоји: браћа и снаје са породицама

ТОДОРКА
с породицом

(81/271277)

(54/271208)

Последњи поздрав нашој прији

драгој комшиници и великој жени.
Породица МЕХАНОВИЋ

Породица НЕГОВАН

од комшија
у Војвођанском
булевару 20

(85/271282)

(82/271272)

(52/271203)

ЈАГОДИ СТОЈИЧИЋ

Преминуо је

ГОРДАНИ СТОЈКОВ
Живећеш у нашим срцима и радо ћемо те се сећати.
Твоји: јетрва ЈОВАНКА, ИВИЦА
и ИВАНА са породицама
(32/271159)

Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав драгој јетрви, стрини и баби

Последњи поздрав
драгом комшији

МИОДРАГУ
ЈОКСИМОВИЋУ
ФАТИМИ

Заувек твоји: ћерке ЈУЛИЈА и МИРЈАНА,
зет ЂОРЂЕ и унуци ДИЈАНА, ТАМАРА,
ИРЕНА и МИХАЈЛО

ГОРДАНИ СТОЈКОВ
ВИДОМИР
ЛЕКОВИЋ
ЛЕКА
Изузетан човек, комшија и пријатељ.
Остаје дубоко урезан у
нашим животима.

од њених: МИЛАНА и АНЂЕЛИЈЕ МАРСЕНИЋ
с породицама

ВЛАДО МИХАЉЧИЋ

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2018.

1952–2018.

(31/271159)

Остаћеш заувек у нашим срцима.

МИЛИВОЈЕ ВИДИЋ
с породицом
(93/271313)

Последњи поздрав

Породица

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА,
снаја БРАНКА, зет НИКОЛА и унуке
АНЕТА, МИЊА и НИКОЛИНА

(57/4796)

(97/271328)

30. децембра 2018. навршава се годину дана туге и бола откада нас је заувек напустила наша
драга

Преминуо је

ВЛАДА МИХАЉЧИЋ
Драги брате дани ће пролазити, али бол и туга за тобом никада неће.
Твоја сестра РОСА с породицом
(98/271329)

После дуге и тешке болести, 20. децембра 2018. преминуо је наш

КАТАРИНА ПЕТРИЧИЋ

ВЛАДО
МИХАЉЧИЋ

1930–2017.

1952–2018.

Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Твоји најмилији

Ожалошћени: брат
МИРКО с породицом

(38/271171)

(23/271141)

ВИДОМИР ЛЕКОВИЋ
Најбољем мужу, најдражем оцу и деди, воликодушном рођаку и највернијем пријатељу како у
муци тако у весељу, последњи поздрав уз захвалност што је био део наших живота, и то онај најсветлији!
(37/271169)

БИРО ЈОЖЕФ
Ожалошћени: супруга СЛАВНА, синови ЗОРАН и ДРАГАН, ћерке СУЗАНА, БИЉАНА и ВАЛЕНТИНА с породицама
(91/271291)
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Петак, 28. децембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. јануара 2019. навршиће се четрдесет дана откако није с нама наш драги

Наша драга

IN MEMORIAM

СВЕТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

ВЕСНА ЂУРКОВ

У срцу те носимо и од заборава чувамо, недостајеш нам пуно, бол и туга не престају...

1959–2018.

Твоји: ћерка СНЕЖАНА, син БОШКО, снаја
БРАНКА, зет РАДОВАН, унуци ЛУКА, ЈОВАНА,
НЕВЕНА и АЛЕКСАНДРА

преминула је 21. децембра 2018.

(75/271270)

ЦВЕТКОВСКИ ДУШАН ДУКАРА
2004–2018.
Увек си у нашим сећањима, његово VIII-3 ОШ „Исидора Секулић”: САЊА, НЕНА, ДАША, ЈАСНА Б. ЈАСНА Ј, ЈАСМИНА С, ЛЕНА, НАТАША Н, НАТАША З,
МИРА, НОВИЦА, ВЛАДА, СТЕВА, СРЕЋКО, АПОСТОЛ, ГРАДА, БУГА, ТРИФУН
и ЗЕМУНАЦ
(103/4796)

Сахрана је обављена 22. децембра 2018.
Сестра СЛАВИЦА, зет БОРИВОЈ
и сестрићи АЛЕКСАНДАР и МИЛОШ

7. јануара 2019. навршава се једанаест година
туге и жалости

СЕЋАЊЕ

МОМИР НЕЂИЋ

ВЕСЕЛИН
ТМУШИЋ

29. XII 2012 – 28. XII 2018.

(20/

Све тече и све се мења, само бол и туга остаје тамо где је и настањена 7. јануара 2008. године у
рањеним срцима.
Твоји неутешни: отац ВИДОЈЕ, мајка ЈЕЛЕНА,
сестра САЊА са породицом, супруга СЛАЂАНА
и ћерке ТИЈАНА и ЈОВАНА

ВЕСНА ЂУРКОВ

(58/271220)

1959–2018.
Сећање на нашег драгог

Последњи поздрав нашој Весни од породице
ПЕТАКОВИЋ

НЕНАД ЗЕНГ

2000–2019.
и кад ниси ту си.
Много нам недостајеш.

Твоји: ДРАГА,
ДРАГАН, РАДИЦА,
АЦА и ДАЦА

Твоја породица
(102/271333)

(62/271229)

29. децембра 2018. навршава се годину дана од
смрти наше драге мајке и сестре

Навршавају се две године без нашег вољеног
супруга, оца и деке

ЈУЛИШКЕ МАЈЧИЦЕ

ЖИВА ЋИРИЋ
ЋИРА

Остаћеш увек у срцима своје деце: ВЕРЕ, ЈАДРАНКЕ, ИВАНА и ДАНЕ са породицама и сестре ИРЕНЕ с породицом

из Омољице
2016–2018.

(94/271318)

Последњи поздрав
драгом зету

СЛАВИМИРА НИНКОВА
26. XII 2017 – 26. XII 2018.
С тугом и поносом чувамо те од заборава.
Твоји најмилији
(100/271130)

СЕЋАЊЕ

ИВО ТАВИЋ
1956–2018.

ИВО ТАВИЋ
24. VI 1956 – 14. XII 2018.
Напустио нас је добар човек широке душе и великог срца.
С љубављу и поштовањем вечно ће га
памтити.

Преминуо после тешке
болести у 63. години.
Као што знаш оне које
волимо никада не умиру, а ти си један од њих.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Почивај у миру.

Свастике ЗОРА
и ЈУЛИЈАНА
с породицом

Ожалошћени: супруга
СНЕЖАНА, син АНТО
и ћерка КРИСТИНА

(7/271122)

(99/271329)

(86/271284)

1. I 2006 – 1. I 2019.
С љубављу и поштовањем породица
(106/4796)

29. децембра 2018, у 10 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен нашој драгој

РОСА
БУДИН

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА

Заувек ћеш живети у
нашим сећањима.

ЉУБИЦИ БОГДАНОВИЋ
Њени најмилији
(95/271319)

Помен ћемо дати, у 11 сати, на Новом гробљу.
Њени најмилији

(67/271245)

27. децембра навршило се девет година откада
нас је напустио наш

ЖИВА ПОПОВ ЛАЛА

29. децембра 2018. навршава се се шест месеци од смрти наше драге

МИРЈАНЕ МАРИНКОВИЋ

Твоја породица

26. децембра 2018.
навршава се тринаест
година откако није с
нама

Две године туге и бола
за тобом

Кћерка ЛЕЛА, зет
ДРАГАН, унуке ЈАЦА
и ДАДА

27. XII 2009 – 27. XII 2018.
Хвала ти за сву љубав и доброту. Успомену на
њега чувају његови најмилији.
Синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја СЛОБОДАНКА,
унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

(104/2711341)

(59/271222)

СЕЋАЊЕ
на моју драгу мајку

ПОМЕН

МОРАР

(90/271291)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР
БИСАК
ВЕРА ВАШТАГ
РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
9. I 2014 – 9. I 2019.

Тога дана обићи ћемо вечну кућу.

Увек ћемо те се сећати.
Син ИГОР, снаја ВЕСНА и унук НИКОЛА

ФЕРЕНЦ

(48/271196)

(6/271119)

ДУШАН

СПАСЕНИЈА

ВУКОСАВУ
КУРЈАЧКИ

1952–2005.

1957–2011.

27. XII 2014 – 27. XII 2018.

Тугују за тобом: мама
АНКА, баба ВУКА, сестре ЦЕЦА, ЈУЦА и ЈОКА, брат АЦА и зет
МИХАЈЛО

У нашим сте мислима, причама, срцима... Заувек
сте део нас...

(105/271347)

(68/271246)

С љубављу и поштовањем: ћерка ИВАНА, син
НЕГОСЛАВ, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА

Четири године је прошло откада није са нама.
Недостајеш нам. Мени
највише мајко.
Син ЗОРАН
и снаја БОБАНА
(84/271289)

Петак, 28. децембар 2018.

29. децембра 2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, обележавамо четрдесетодневни
помен нашем драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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31. децембра 2018. године навршава се година откада није са нама
наш драги

СЕЋАЊЕ
28. децембра 2018. навршава се осам година откако
није с нама наш тата, супруг, брат и син

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

СЛОБОДАН СПАСИЋ
судија Врховног суда Србије
2010–2018.

ИЛИЈИ ШУЊКА
Био је човек великог срца, ведрог духа и
широке племените душе, вољен и поштован заувек.

Вечно ћемо те се сећати, јер си нам увек био ослонац и подршка.
Недостајеш нам свакога дана.

Његова породица

С љубављу и поштовањем твоја супруга АНЂА
и ћерка НАТАША с породицом

(96/271319)

(55/271210)

Позивамо родбину и пријатеље да присуствују
четрдесетодневном помену нашем драгом оцу

СЕЋАЊЕ

Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не боли,
душу да не пати, сузе да не теку.
Осам година како више ниси с нама.
Још увек мислимо да сањамо и не верујемо да те нема.
Твоји најмилији: ћерка НЕДА, супруга НАДИЦА,
сестра ТАЊА и мама МИЛИЦА
(88/271288)

Прошло је тужних четрдесет дана откада није с нама наша мила мајка,
свекрва, бака и прабака

МАРКО ВУЛОВИЋ
25. XII 2002 – 25. XII 2018.

ШАРАЦ МИЛИВОЈУ
Помен ће се одржати у 11 сати, на сеоском гробљу, у Мраморку.

25. децембра навршава се шеснаест година откада те нема.
Чуваћемо те у срцу и души.

Синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицама

(101/271331)

(61/271224)

СЕЋАЊЕ
26. децембра навршило
се пет година од смрти
нашег драгог

СЕЋАЊЕ
на нашу драгу

РУЖА КУТАЊАЦ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо одржати четрдесетодневни
помен, у 10 сати, на Католичком гробљу у Панчеву, где ћемо се сетити њене доброте, пожртвованости и залити гроб сузама.
Њена породица
(74/ф)

У четвртак, 10. јануара 2019. године у 11 сати

Шест година откако није са нама наш отац

КОНСТАНЦА ПАУНОВ
СЛАВОЉУБА
ГАШПАРА

МАРУ СМИЉАНИЋ
29. XII 2016 – 29. XII 2018.

Време пролази, а сећања
не бледе.
Твоји најмилији

У тишини сећања обележићемо годину, топлином вечне звезде у нашим срцима, препознати
твоје трагове да сведоче времену будућем – нема заборава.
Њени најмилији

(89/271289)

(66/и)

1943–2013.
С поштовањем и захвалношћу твоја породица
(92/271310)

Прошло је десет тужних година откако није са
нама наш вољени супруг и отац

ДРАГАН МИЛОЈЕВИЋ

Твоји најмилији
(73/ф)

МАРА РАДИЋ

2. II 1996 – 2. VII 2018.

1931–2017.

(87/271287)

(65/271239)

БРАНИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
БАНЕ
3. I 1979 – 3. I 2019.

Време пролази а успомена на тебе не јењава.
Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(71/271257)

(64/271236)

Сећање на

Сећање на

ЛАКИЋ

МИЛОРАДОВИЋ

Још једна година без моје миле

(36/271167)

Заувек у нашим срцима и мислима.

МАРКО БУГАРИН
Можда ниси физички ту, али са нама си увек у
мислима и срцу. Погледом у небо видимо твоје
очи, ветром те осећамо, а ружама се присећамо
твоје лепоте.
Стара мајка, тата СЛАВКО и твоја ТИЋА

Где год да сам носим те у срцу и сећању.
МЛАДЕНКА

2013–2019.

Прошла је година откада није с нама наша

Године пролазе, али бол и туга не нестају временом, јер празнина коју је оставио твој одлазак
остаје вечно. Много нам недостајеш.
У нашим мислима и срцима живиш заувек.
Волимо те.
Твоји најмилији

БОЖАНЕ ПАНИЋ

ВЕЛИМИР СТАНИШИЋ

1948–2018.

ПОПУСТ

МИЛАНУ

МИЛАНА

1994–2018.

2013–2018.
Њихови најмилији
(79/271275)

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

МИРОСЛАВ

БОСИЉКА

1930–2007.

1938–2008.

Увек у нашим срцима.

Ваши најмилији
(69/271251)
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Петак, 28. децембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
на наше вољене

У суботу, 29. децембра 2018. године, даваћемо десетогодишњи помен,
на Новом гробљу, у 10.30, нашем сину и брату Цалету Стефановићу

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА и МИЛАНА
2005–2019.
Остају нам заувек успомене, сећања на дивне тренутке проведене са вама.
Породица УЗУНОВИЋ
(21/271142)

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
29. децембра 2018. навршава се тужна година
без наше вољене

26. VI 1993 – 31. XII 2008.

СЕЋАЊЕ
28. децембра је пуних
седам тужних година откад нас је напустио наш

Нека сунце и звезде сијају за тебе.
Недостајеш нам у сваком откуцају срца, трептају ока.
Тата ЦАЛЕ, мама ОЉА, сестре САНЕЛА
и АЛЕКСАНДРА са СТЕФАНОМ

БОГДАНКЕ ЂУРЂЕВИЋ
Мама, много ми недостајеш...
Чувамо и гајимо успомену на тебе и никада те
нећемо заборавити.
Почивај у миру.
Твоја ћерка ВЕСНА, зет ЗВЕЗДАН
и унуци СРЂАН и САЊА

(72/271265)

МАРКО
МАРИЋ

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Стриц АЦА, стрина БРАНКА и браћа АЦА и НИКОЛА

Породица

(53/271206)

(29/271153)

29. XII 2008 – 29. XII 2018.

РАДА, ЗОРАН и
НЕБОЈША с породицама
(43/277182)

(47/271195)

29. децембра 2018, у 12
сати, на гробљу Котеж
даваћемо годишњицу
нашем вољеном

3. I 2010 – 3. I 2019.

АНЂЕЛКО
СТОШИЋ

28. децембра 2018. навршава се тринаест година
откако те нема

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
БОРКУ
АВРАМОВИЋУ
1943–2018.
Драги наш, година тешка, претешка, бол, туга, неверица, огромна
празнина... тишина.

1951–2005.
Време пролази, ране остају...
Супруга РУЖИЦА, синови ЖЕЉКО
и ДАРКО с породицама
(50/271198)

С љубављу и поштовањем син ЖЕЉКО и супруга РАЈНА
(22/271143)

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША

ЧЕДОМИР ГРБА

БОРИВОЈ ГРУБЕТИЋ
1929–2013.
фарбар
Прошло је пет тужних година откада си отишао
на пут без повратка, али у мојој души и срцу заборава нема на тебе, на твој осмех, на твоје ведро лице и на речи које су ми увек добро дошле.
Хвала ти на свему.
Твоја ћера ЈАСМИНА с породицом

КРАЊЦ

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ
1954–2015.

ЕМА

1911–1989.

1915–1993.
(42/271170)

(51/271199)

17. VII 1969 – 20. XI 2018.

Сећање на драге родитеље

ХЕРБЕРТ

Сестра ДУШАНКА и брат ДУШАН с породицама

ПЕТАР
РАДОСАВЉЕВ

(16/2711329

С поштовањем синови са породицама

1951–2005.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Увек у нашим срцима.
Син ДАРКО, снаја КАЋА и унуке АЛЕКСАНДРА и МАРИНА
(44/277183)

Успомену на све што
је лепо чувају твоји
МИЛОШ и БАЦКО
(25/271147)

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ
1954–2015.
Вечно ћеш живети у
срцима оних који те
воле.
Мајка и сестра
са породицом
(26/271147)

29. децембра навршиће
се четрдесет дана откада
смо остали без нашег вољеног. Преко ноћи све
се променило, а празнина која је остала боли и
болеће док смо живи.
Почивај у миру и нека
те анђели чувају.
Твоји: супруга ДУШИЦА,
син ИВАН, ћерка МИРЈАНА и ТРИВИЋИ
(5/271116)

У суботу, 5. јануара
2019, на гробљу у Банатском Брестовцу, даваћемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном
оцу, свекру и деди

ВУКАДИНУ
ЈОВАНОВИЋУ
1935–2018.
Породица ЈОВАНОВИЋ
(49/271197)

Прошла је година откако није са нама наш
драги

ПЕТАР
СЕФКЕРИНАЦ
1954–2017.
Неутешна деца
(4/27112)

Петак, 28. децембар 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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29. децембра 2018. године, у 11 сати, на
Новом гробљу, одржаћемо годишњи помен нашем драгом

У суботу, 29. децембра 2018. на гробљу у Војловици, даваћемо четрдесет дана нашој вољеној

МИЛОРАДУ ЗЕЦУ

ЕРЖИ МИУЦА
1953–2018.

Време пролази, бол и туга за тобом остају.
У срцу ћемо те носити и од заборава чувати.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоја породица

Твоја породица

(3/271003)

(15/271131)

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.

СЕЋАЊЕ
на драгог пријатеља

СЕЋАЊЕ

ТОМКА

Са успоменама живимо,
у молитвама те спомињемо...
Из срца наших те не дамо,
звезда си која нас прати...
Сјајиш, живиш са нама,
и чекамо да нам се вратиш...

СИКИРИЦА

МИЛОРАДА ЗЕЦА
Његова доброта и племенитост заувек су у нашим срцима.
Породица КНЕЖЕВИЋ
(33/271162)

Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА,
зет ВАЊА, унук СТЕФАН и унука НИКОЛИНА

ВЕРА

МИХАЈЛО

ДОБРИЛА

1983–2018.

2011–2018.

(12/271129)

рођ. Сикирица
1978–2018.
Прошле су две године. Недостајеш...

Прошло је много година откако нису са нама, али су увек у нашим срцима и мислима.
Сестра и ћерка ГОРДАНА РАСУЛИЋ с породицом
(9/271125)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 29.
децембра 2018. године, у 10.30, на гробљу Котеж, одржати четрдесетодневни помен нашој
вољеној

ВИКТОР АНДРЕВСКИ

МИЛОРАД ЛУКИЋ
5. II 1945 – 3. I 2017.

ВИКТОР
АНДРЕВСКИ

Породица
(8/271123)

Прерано си нас напустио, али знај да те нећемо никада заборавити.

МАРИ ЗОРИЋ

Мом драгом сину

Четири дуге године без
тебе

(14/4796)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈИ ЈОВАНОВИЋУ

МОМЧИЛО
ЈАГОДИЋ

27. XII 2015 – 27. XII 2018.

Твоја мама ОЛИВЕРА
(1/266513)

12. I 2018 – 12. I 2019.

МИЛИВОЈЕ
КУЗМАНОВ
1957–2014.

СЕЋАЊЕ

Заувек у нашим мислима.
Супруга СЛОБОДАНКА,
синови СТЕВАН и НИКОЛА и брат ДРАГАН с
породицом

2016–2019.

1957–2015.

5. I 2015 – 5. I 2019.

Много нам недостајеш.

С љубављу и поштовањем породица
(18/271138)

(19/271139)

3. јануара навршавају се три године откада ниси
више са нама драги тата.
Заувек си у нашим срцима.
Недостајеш.
Твоји најмилији

Време пролази, а туга,
бол и празнина заувек
остају.
Твоја супруга СТОЈНА
(10/271126)

СЕЋАЊЕ

(34/2711164)

МИЛЕНКОВИЋ

МИЛОВАН
НОВИЋЕВИЋ

Брат МИЛАН
с породицом

ЕСАД ГЕЉО

(2/290341)

БЛАГОЈА
ЈОВАНОВИЋА

АЦИ
ПЕТРОВИЋУ

2011–2018.

Љубав и сећање су исти само пролазе године, туга и празнина.
Најдражи и једини мој сине.

(27/271148)

9. јануара 2019, у 12 сати, даваћемо једногодишњи помен на Новом
гробљу нашем

Твоји: баба СНЕЖА,
деда ЈУГЕ, прабаба
ЉУБИЦА и ујак САША

(24/271145)

Супруга ЦАНА, ћерка
МАЈА и син МАРКО

(13/4796)

СЕЋАЊЕ

Заувек неутешна породица ЗОРИЋ

Сећање на

У петак, 28. децембра навршиће се четрдесет
најболнијих дана откако нас је напустио наш вољени дивни син и најбољи брат на свету.
Отишао си пут вечности без повратка, у нашим
срцима и мислима остала је туга, јер добри и вољени никада не умиру.
Воле те твоји: отац ЉУБОМИР,
мајка СЛАЂАНА и сестра САЊА

Десет година тужног сећања

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2018.

СТАНОЈКА
1993–2018.

ДРАГИША
1993–2018.

Све више недостајете кћерки АНКИ, зету ДОБРИВОЈУ,
приши БОРИ, унукама БРАНКИ, ЈАЦИ и ГОЦИ с породицама
(28/(28/271150)

МИЛАН
ЈАКИМОВСКИ
Твоји вољени
(11/271128)

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ
с породицом
(107/4796)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ
ДОБИЛИ ЋЕРКУ
19. новембра: Дуњу – Андреа Петричић; 28. новембра: Сташу – Катарина
Рајковић и Саша Димитрашки; 1. децембра: Хелену – Јелена Рајков и Бранислав
Јефтић; 2. децембра: Ксенију – Катарина и Никола Врцељ; 6. децембра: Миу –
Дејана и Мирослав Гавриловић; 7. децембра: Анику – Љиљана и Владимир
Галас; 10. децембра: Николину – Драгана и Дејан Раневски; 11. децембра:
Марицу – Марина и Милана Трнић.

ДОБИЛИ СИНА
29. новембра: Косту – Адриана Остојић и Рашит Куртановић; 30. новембра: Михајла
– Данијела Новаков и Бобан Петровић; 2. децембра: Димитрија – Сандра Спасић и
Душан Павковић; 3. децембра: Владимира – Владислава и Душан Младеновић,
Уроша – Душица Стоилковски и Бранко Новоселски, Тадију – Јована Вељин,
Александра – Ружица Ника и Данило Стефановић; 4. децембра: Стефана –
Александра и Урош Пајовић, Сергеја – Аида и Мирослав Козлина, Уроша – Жељка
Станчул и Иван Цветановић; 6. децембра: Лазара – Ивана и Драган Бубњевић;
7. децембра: Живка – Весна и Зоран Пандуров; 8. децембра: Уроша – Јелена и
Милош Горуновић; 9. децембра: Вујадина – Биљана и Манојло Гулић; 11. децембра: Огњена – Јована и Драгољуб Ђурић, Вељка – Дијана и Дејан Богдановић.

ВЕНЧАНИ
8. децембра: Ивана Брајић и Милан Паскул, Ивана Совиљ и Предраг Бенак,
Виолета Субић и Миљан Јаворац, Санела Хрустић и Елвис Бајрамовић;
9. децембра: Мика Цушима и Владимир Кандић, Наташа Ивановић и Огњен
Граовац, Драгана Атанацковић и Милан Вуковић; 13. децембра: Вида Новаков
Шпановић и Димитрије Карбунаревић, Виториа Ђорђевић и Мишел Дукановић.

УМРЛИ
6. децембра: Живан Воденичар (1943), Милорад Поповић (1947); 7. децембра:
Славица Вујић (1956), Ангелина Шолић (1919), Милан Нијемчевић (1936); 8.
децембра: Иван Матвејев (1957), Сава Опачић (1932), Слободан Митровић
(1950), Ержа Гарај (1942), Момчило Главинић (1943); 9. децембра: Рудолф Виг
(1935), Мадина Јон (1948); 10. децембра: Димитрије Гашпар (1942); 11.
децембра: Добрила Цвијетић (1936); 12. децембра: Марија Балог (1945), Иван
Ивановски (1942), Никола Ченић (1946), Милица Вујовић (1950), Ратко Обрадиновић (1953); 13. децембра: Надежда Вујичић (1927), Радован Челић (1965), Синиша Личина (1954), Даница Глуваков (1930), 14. децембра: Живанка Ђинга
(1960), Слободанка Михајловић (1945), Надежда Матић (1938), Дивна Филиповић
(1941); 15. децембра: Драгиша Антић (1948), Никола Марковски (1953), Ђука Арса (1939), Марија Пуја (1938), Владисав Јевтић (1938); 16. децембра: Драгица
Поповић (1938), Виора Цвијетић (1940), Миодраг Давинић (1926), Ђура Мајсторовић (1922); 17. децембра: Драгиња Гамбирожа (1939); 18. децембра: Милорад
Вујић (1957), Душан Наунковић (1936), Богдан Познатов (1936), Дане Јовановски
(1952); 19. децембра: Милена Паунић (1959), Самуел Јанош (1927), Томислав
Њагул (1948), Дивна Димитријевић (1939); 20. децембра: Јожеф Биро (1950), Петар Боснић (1938); 21. децембра: Стојан Вељановски (1939).
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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
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Слова имена и презимена француског
глумца са слике распоредите у средишњи
квадратић (срдашце), aли тако да с већ
уписаним словима добијете шест познатих
речи, три водоравно и три усправно.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

Слогови: A, ВA, ВA, ВA, ЗAM, ЗИ, И, JA, KA, KA, ЛE, ЉA, MA, MA,
MИ, MИН, НA, НA, ПO, РИ, РИ, СE, СKA, СНИ, TE, TEЉ, TИ, ХИЋ.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. површине „засејане” eксплозивним средствима, 2. наша филмска и телевизијска глумица
(сa слике), играла у ТВ серији „Срећни људи”, 3. давати себи (ново, другo) име, 4. женска особа која се бави снимањем, 5. војна коњичка јединица (франц.), 6. непрофесионалност.

ВОДОРАВНО: 1. вишегласје (грч.), 2. делови отплате зајма – орнаменти, 3. сој, ков – симбол бизмута, 4. мале панталоне, 5. показна заменица – име нашег познатог лингвисте Пижурице, 6.
миш из Дизнијевог филма – сајам, панађур, 7. обавезни предмет
у основним и средњим школама.
УСПРАВНО: 1. ситан отвор на кожи – објашњавање без употребе
речи, само покретима тела и мимиком, 2. писац, књижевник – букетићи цвећа, 3. фабрика обуће (скр.) – опера Рихарда Штрауса
– узвик нестрпљења, 4. удубљење у зиду – спајати металне делове
помоћу нитни, 5. птица из породице фазана (мн.) – врста змије.
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Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Наступа период када морате да
средите свој емотивни живот и
почнете да решавате несугласице
с партнером. Непотребна тензија
вас само успорава. Искористите
повољан период за посао. Спојте
лепо и корисно, идите на пут.

Изузетно повољан период, у којем ће сви ваши квалитети доћи
до изражаја, па ћете тријумфовати. Идеје које имате наићи ће
на одобравање и подршку сарадника и надређених. Направите
селекцију људи с којима се дружите и радите.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Добро је када сте истрајни у својим захтевима, али спремност на
компромисе је понекад боље решење. Прихватите помоћ која
вам се нуди да решите своје материјалне проблеме и неке неплаћене дугове. Помало сте јогунасти. Главобоља.

Страхујете да ли сте на правом
путу да решите нека правна питања која вам задају главобољу.
Понуде које добијате изгледају
примамљиво, али сарадња с новим пословним партнерима може вам донети и непланиране
издатке. Будите опрезни.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ризикујте, јасно поставите циљеве, одредите границе и крените
да реализујете своје идеје. Не
упуштајте се у беспотребне полемике, јер неки људи из вашег
окружења баш и нису спремни
да вас подрже, колико год да вам
то обећавају.

Пружиће вам се могућност да на
краћем путу упознате особу која
може променити ваш живот, било пословно, било емотивно. Не
оклевајте превише ако вам понуде посао у другом граду или будете морали да се селите, јер на
то већ дуго чекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Време је да се решите особа које
уносе хаос у ваш живот. Прерано
сте се понадали да ће се све регулисати само од себе. Дајте себи
задатак да истрајете у својим
плановима, како пословним, тако и приватним. Проблеми са
очима.

Напокон наступа период када се
окончавају или приводе крају
проблеми које дуго вучете из
прошлости. Емотивно сте стабилни, верујте партнеру. Занимљива понуда из иностранства може
прерасти у добар и дуготрајан
посао. Вреди размислити о њој.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пружа вам се неколико могућности за склапање нових послова.
Ако будете довољно стрпљиви и
мудри, реализоваћете их. Не
улазите непромишљено у нове
везе и кратке авантуре, јер би
могле да вас емотивно пољуљају
и успоре.

Успећете уз помоћ своје менталне снаге и мало опрезности да се
на адекватан начин поставите и
сачувате своје позиције. Почните
полако да планирате пресељење
у другу државу или место. Имате
поверења у партнера и то вам је
највећа подршка.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Финансијска ситуација се поправља. То није ништа спектакуларно, али биће константног прилива новца. Неке дугове ћете успети да санирате, али вам прете и
изненадни непредвиђени издаци. Водите рачуна да сви послови буду у складу са законом.

Решење важног правно-папиролошког проблема полако се назире. Искористите сва расположива познанства и везе да то коначно завршите. Не улећите олако у нова улагања без претходно
добро разрађеног плана. Помало сте детињасти.

КОЊИЋЕВ СКОК

Р О Г А Љ 6 x 10

1

Ован

5

Aко правилно повежете дате слогове скоковима
шаховског поља, почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру мисао пољског песника и
афористичара Станислава Јежи Леца.
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РЕШЕЊА – Срдашце: анода, балет, сленг (водоравно),
aнали, волеј, аденд (усправно). Хомонимка: коса (алатка) –
коса (на глави). Коњићев скок: ко изгуби дете у себи, изгубио је највреднији део. Рогаљ 6 х 10: минска поља, Ивана
Михић, називати се, сниматељка, кавалерија, аматеризам.
Укрштени слогови: полифонија, рате, шаре, раса, би, панталонице, то, Мато, Мики, вашар, математика.
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ЈОШ ЈЕДНО ПРЕДНОВОГОДИШЊЕ ОКУПЉАЊЕ ИЗЛАГАЧА РУКОТВОРИНА

БАЗАР МАЛО УРАНИО, АЛИ УТИСЦИ СОЛИДНИ
Већ поодавно је пред божићне
и новогодишње празнике за
многе европске градове карактеристично весело окупљање
на пригодно украшеним трговима.
Ту се обично нађу шаролики
штандови начичкани махом рукотворинама, а на задовољство
многих који се тамо затекну,
преовлађује укусна домаћа храна, док се са стране одвијају
забавни програми.
Нешто налик томе уприличено је већ осми пут и у нашем
граду, и то под називом „Новогодишњи базар”.
Новина у вези с недавно завршеним осмим „Новогодишњим
базаром” јесте то да није приређен пред саму најлуђу ноћ,
већ нешто раније, уочи божићних благдана по грегоријанском календару – од 21. до 23.
децембра. (Зато је локација
стандардна – плато испред градске куће.)
Може се рећи да је ове године био и богатији пратећи програм, јер су готово сва активнија друштва учествовала у њему. Тако је манифестацију, коју организује Град Панчево, уз
градоначелнички говор, отворио и наступ женске певачке
групе и традиционалних свирача КУД-а „Станко Пауновић”,

затим мажореткиња и Удружења Руса „Ромашка”. Потом су
се представили и Плесни студио „Балерина”, Тамбурашки
оркестар „Банатски кицоши”,
па бројна друштва и хорови,
док су „базарску” завесу спустиле поменуте мажореткиње.
Све остало махом је подсећало на прошла дружења етно-излагача, нарочито откад су
она организована под велелепним и пристојно загрејаним белим шатором.
А тамо свега на вољу – од
кобаја домаћих до капа штриканих. И све то људском руком сачињено, без асистенције
машина.
Посетиоцима се то готово без
изнимке веома допало, а како
је то изгледало самим излагачима, рекли су сами.
Једна од њих, Божана Коваче вић из Пан че ва, чла ни ца
удружења „Веште руке”, већ
шест година представља своје
производе на базару, а реч је о
хекланим и плетеним уникатним украсним и одевним предметима, попут капа, шалова,
трака за косу, натикачица, рукавица без прстију, затим хекланих јелкица ил привезака у
облику сладоледа и хоботница. Она каже да су материјали
мекани, пуњени и безбедни за
децу, а да се једни одушеве,

док други незаинтересовано
окрену главу. Једноставно, укуси су различити.
Миља Кикановић се бави декорисањем новогодишњих украса, претежно за децу, и најбоље
су јој ишле икебанице од 400
динара. Код ње је било и ценкања, а богами и попуштања.
Пчелар Марко Шиц наводи
да је било мало лошије него
лане, можда због промене датума, иако не спори да је било
људи, и то врло едукованих,
који поред меда користе и друге пчелиње производе, попут
млеча, прополиса, полена... Он
додаје да је ове године багремов мед био изузетног квалитета, што се доказује тако да
када се тегла окрене наопако,
мед не цури.
Породица Пејчић из Долова
се слаже да је због измењеног
термина ове године мало слабије, а што се понуде тиче, избацили су ликер од боровнице

са Старе планине, то јест из
њиховог завичаја, затим слатко и сок од ароније, као и стандардно вино, ракију, рен...
Николи Бабићу из Војловице, који је продавао домаће
пихтије и кобасице по класичној рецептури, у принципу је
све у реду, изузев што је могло
да траје дуже, а истиче да је

добра атмосфера, пре свега због
наступа културно-уметничких
друштава. И Никола Дотлић
из Качарева је изнео кобасице,
и то веома меснате од бута,
плећке и крменадли, док се
Винарија „Станимировић” из
Јабуке представила широким
спектром вина и ракије, а најпродаванији јој је био бермет.

Истински квалитетан гурманлук

Једна од најдуговечнијих приватних месара у јужном Банату
свакако је она која носи име
„Пап” и са успехом послује још
од 1965. године, а моментално,
поред прерађивачког погона,
поседује и ланац продавница.
Њен власник Петер, рођен
само годину касније, каже да
је ова фирма настала када је
његов отац основао малу кланицу у селу Велика Греда, јер
је од другара на поклон добио
два ножа и фрижидер, да би
на почетку с неколицином рад-

ника правио свега пет-шест врста прерађевина.
– Ускоро се селимо у Скореновац, одакле је иначе отац, а
1978. отварамо и прву месару
ван нашег места, и то на тек
отвореној Зеленој пијаци. Ако

проверених произвођача. С друге стране, због непоузданог квалитета, Папови у потпуности
избегавају машински обрађено пилеће месо, без обзира на
то што је јефтино.
– Велика сам цепидлака, па
инсистирам да је стока месната, да буде што млађа и лакша
од одређене килаже. Рецимо,
свиња не сме да пређе сто килограма. Све у свему, имамо
велику палету производа: од
старих – шваргле, џигерњаче,
крвавице, до нових, као што су
паризери, полутрајне кобасице или шункарице. Ту је и димљени „асортиман” – сува ребра
се не варам, били смо први
приватници у то време. Добро
нам је ишло наредних петнаестак година, а успут смо у околини отворили још осам радњи. Потом смо један период у
локалу на пијаци били у партнерству, да бисмо се 2016. вратили у пуном обиму са именом „Пап” и нашим производима – каже овај месар.
Његов отац, такође Петер,
иако већ гази половину осме
деценије, и даље је активан, а
све време од почетка до данас
инсистира на квалитету.
– И ја сам био од малих ногу
укључен у процес, па сам након завршене средње месарске
школе и праксе по државним
кланицама лагано савлађивао
пословање, све док га 2000. нисам у потпуности преузео. Отада више пажње посвећујемо
маркетингу; учествујемо и на
манифестацијама попут „Сланинијаде” или „Шварглијаде”,
где смо и побеђивали. Обилазимо и домаће и иностране сајмове, а једни смо од оснивача
све атрактивнијих „Дана мађарске кухиње” у нашем Ско-

новца за исхрану напуштених
животиња, а да удомљавања
није било превише, јер само је
један псић нашао дом. Вероватно и због тога што су пооштрени критеријуми, па сада
заинтересовани морају најпре
да прођу интервју, како после
не би било проблема.

Све у свему, изузев понеке
замерке због измењеног датума, и ово го ди шњи ба зар је
оправдао своју сврху.
Ј. Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА МЕСАРЕ „ПАП” У ПАНЧЕВУ

У доба када је много повика на
исправност меса и нарочито
прерађевина, има и оних у чији ниво квалитета не треба сумњати.
Занимљиво је да су у нашем
граду већ годинама на добром
гласу месари пореклом из Скореновца.
Међу њима је и фирма „Пап”,
која захваљујући поштеном и
исправном раду успешно егзистира више од пола века, а у
Панчеву има продавницу на
Зеленој пијаци од самог свог
настанка, то јест од пре тридесет година.

Мира Бојковић из Старчева
нудила је лутке од природног
материјала за јастуке, које могу да се перу у машини. Каже
да су се деци веома допале,
највише зато што су меке и
покретљиве. Она је одушевљена базаром и ништа не би мењала.
Председница секције жена
везиља из МКУД-а „Тамаши
Арон” Ержебет Варга каже да
су ове године пекли чувени
лангош (неку врсту пирошке),
а продавали су и ситне колаче
и штрикане капе. Она је, како
наводи, као и увек апсолутно
задовољна базаром – док је био
напољу, грејали су се уз кувано вино, чај и коло, али и под
шатором се лепо друже уз јело, пиће, музику...
Иван Ку ра јов из дру штва
„Љубимци” каже да је било добро што се тиче прикупљања

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.

Омољчанин
Mужјак птичара пронађен је
у Омољици пре неколико дана, и то без микрочипа или
неке ознаке, а није имао никакву огрлицу. Претпоставља
се да је некоме шмугнуо и затекао се у прометном центру
села.
Уколико га неко препозна,
може да обавести власника да
дође по њега у градско прихватилиште, а ако се нико не
појави, могуће је удомљавање
овог пса.

Качаревка

реновцу. Купили смо и нове
машине, као што су кутер, аутоматска пунилица, пушница
на гас... Чувамо и домаћу занатску рецептуру и све радимо да, пре свега, одржавамо
квалитет – каже Пап.
Фирма и даље има седиште
у Скореновцу, где су и кланица и прерада, а месом, пре свега свињетином и јунетином,
снабдева се махом од већих

и сланина, као и чајна, кулен,
зимска или мађарска кобасица... Напомене ради, у нашу
димљену виршлу иде чисто месо, а брендови су нам и деликатес шунка, језик у желеу и,
наравно, димљена сланина, с
великим процентом меса, док
смо пред празнике први пут
избацили намаз од чварака и
пикантне пихтије – истиче искусни произвођач.
Ј. Ф.

Женка шарпланинца пронађена је такође у Омољици, али је пас чипован на
особу из Качарева.
Нажалост, власница се
не јавља на телефон из базе података, па апелујемо
на оне који препознају пса
и познају власника да му
јаве да му се пас налази у
градском прихватилишту у
Власинској 1.
Уколико власник не преузме пса у законском року, против њега ће бити покренут поступак, а пас ће моћи да буде
удомљен.

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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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НА МУКАМА
Пораз од главног
конкурента
Следи гостовање
Јединству
Борац победио

ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

АЊА, АЛЕКСА И РУКОМЕТАШИ
У организацији Спортског савеза Панчева, у петак, 21. децембра, одржана је традиционална манифестација „Избор нај бо љих спор ти ста”.
Бројне госте, међу којима је
био и председник Спортског
савеза Србије и прослављени
рвач Давор Штефанек, поздра ви ли су пред сед ник
Спорт ског са ве за Пан че ва
Слободан Битевић и градоначелник Саша Павлов.
Најбољи спортисти из нашег града у 2018. години јесу
пливачица Динама Ања Цревар и ко шар каш Та ми ша
Александар Илкић. За најуспешнији спортски колектив
у години на измаку проглашен је Рукометни клуб Динамо, а признање за најбољег тренера отишло је у руке
Марка Спасова, тренера Ање
Цревар.
У конкуренци ји ју ни о ра
признања су заслужили чланица Теквондо клуба Колосеум Миња Бојовић и атлетичар Стефан Михајлов, а најбољи кадети су каратиста Динама Дарко Спасковски и атле-

тичарка Динама Миона Бркић. У конкуренцији пионира најуспешнији су каратисткиња Младости Сара Жунић
и шахиста Марко Милановић
из ШК-а „Светозар Глигорић
Глига”. За најбољег ветерана
је изабран члан ЏК-а Динамо
Славко Станишић, док је признање намењено најуспешнијем спортском раднику заслужила Биљана Миоч.
У категорији школског спорта признања су заслужили ученици Иван Божанић и Мина
и Нина Чавић, те ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице и
Медицинска школа „Стевица
Јовановић”, професор Драган
Радосављевић и директор Милосав Урошевић (ОШ „Гоце
Делчев” из Јабуке).
Признања су добили и клубови који су у 2018. прослављали своје јубилеје – РК Динамо, ФК Слога, КДТ Динамо и ОК Борац.
Опширнију фото-репортажу о овој манифестацији моћи ћете да прочитате у првом броју „Панчевца” у новој
години.

Утакмицама 14. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Суперлиги за одбојкашице. Пред
панчевачким Динамом је био
један од најважнијих дуела у
сезони, јер је у Хали спортова
на Стрелишту гостовао Клек,
његов главни конкурент за опстанак у елити. Иако до краја
има још много да се игра, овај
сусрет је био од велике важности. На крају су се радовале
гошће: Динамо–Клек 2:3, по
сетовима 19:25, 25:13, 23:25,
25:23 и 12:15.
Од самог почетка утакмице водила се велика борба, а
све до средине првог сета играло се поен за поен. У финишу
првог дела утакмице гошће су
искористиле пад концентрације популарних „лавица” па
су до шле до по чет не пред ности.

Други сет је донео потпуну
доминацију панчевачког тима, а када се учинило да ће
Динамо потпуно преузети контролу над утакмицом, Клечанке су у трећем сету заиграле
боље, искористивши све гре-

шке домаћег тима, па су поново биле у психолошкој предности, али и надомак велике
радости.
Динамо је још једном успео
да се врати у меч, да изједначи и да се понада да није све

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ СПОРТА

НАШИ СТРЕЛИЧАРИ НАЈБОЉИ
У СРБИЈИ
У организацији СК-а Велос,
у Новом Саду је недавно одржан последњи турнир у стреличарству ове године. У веома јакој конкуренцији, на
овом такмичењу је учествова ло и три на ест чла но ва
СК-а Панчево, који су и овог
пута оства ри ли за па же не
резултате.
Стефан Жикић и Марија
Љубинковић освојили су најсјајнија одличја у конкурен-

Јован Шпехар је био трећи.
Бронзана медаља је припала и екипи СК-а Панчево,
коју су сачињавали Урош Јакоб, Јован Шпехар и Стефан
Кљајић.
После званичног дела такмичења додељена су признања најуспешнијим клубовима и такмичарима у години
на измаку.
Стреличарски клуб Панчево проглашен је за најуспе-

изгубљено. „Лавице” су у петом сету водиле с 3:1 и 8:5,
али су на крају остале празних шака.
Тим који предводи тренер
Никола Јерковић и даље је на
дну првенствене табеле, са четрнаест пораза, а његови главни конкуренти за опстанак, Уб
и Клек, имају скор од по три
победе и једанаест изгубљених утакмица. Идућег викенда Динамо путује у Стару Пазову на мегдан с домаћим Јединством.
Од бој ка ши стар че вач ког
Борца још једном су обрадовали своје навијаче. Момци
које предводи тренер Душан
Јовић нису имали тежак посао у 14. колу Прве лиге. Они
су на свом терену савладали
екипу Косовске Митровице с
3:0, по сетовима 25:17, 25:16
и 25:15.
Гости су у наш град дошли
са само шест играча, па више
од часног пораза нису ни могли да очекују против расположених „бораца”, који су тако на леп начин окончали годину у којој је Одбојкашки клуб
Борац прославио четрдесети
рођендан.

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ „СВЕТИ НИКОЛА”

СЕДАМ ОДЛИЧЈА ЗА СПАРТУ
На затвореном базену СРЦ-а
„Чаир” у Нишу, 22. и 23. децембра, одржан је традиционалан међународни пливачки
митинг „Свети Никола 2018”.
На том такмичењу је учествовало 340 пливачица и пливача
из 35 клубова из Грчке, Бугарске и Србије.
У врло јакој конкуренцији
запажене резултате остварили
су и чланови ПК-а Спарта из

нашег града, које је предводио
тренер Ненад Јовић.
Јована Богдановић се надметала у апсолутној категорији и освојила је чак четири одличја. Тријумфовала је у тркама на 100 и 200 м прсно, док
је на 200 м краул и 50 м прсно
заслужила сребрна одличја.
На основу постигнутих резултата Јована Богдановић је
проглашена за најуспешнију

такмичарку на митингу.
Сјајна је била и Дуња Стоев, која се такмичила у групи
пливачица рођених 2007. године и млађих. Она је у трци
на 200 м краул освојила сребрну медаљу, док је у истој
дисциплини, али на дупло краћој деоници, трећа стигла на
циљ. У трци на 50 м делфин
Дуња је такође заслужила бронзано одличје.

КАРАТИСТИ ДИНАМА БОРАВИЛИ НА ПРИПРЕМАМА

С ТАРЕ У НОВЕ ПОБЕДЕ

цији сениора који су гађали
ком па унд лу ком. Злат ном
медаљом се окитио и старији пионир Лазар Андреев у
гађању олимпијским стилом,
а исти успех су оствариле и
Барбара Бекић у надметању
јуниорки и Ана Велимиров
у конкуренцији кадеткиња.
Стефан Кљајић је заслужио
сребро у такмичењу кадета
у гађању олимпијским стилом, а у истој конкуренцији

шнији спортски колектив у
нашој земљи, а Стефан Жикић је примио признање намењено најбољем такмичару
у сениорској категорији стреличара који су се надметали
у гађању компаунд луком. Такође треба истаћи да је Лазар Андреев подигао свој државни рекорд у конкуренцији старијих пионира за дванаест кругова, па он сада износи 555 кругова.

По завршетку такмичарских
активности у јесењем делу сезоне карате репрезентативци
наше земље, кадети, јуниори и
млађи сениори, боравили су од
22. до 27. децембра на Тари,
где су обавили први циклус припрема за Европско првенство,
које ће у фебруару бити одржано у данском граду Алборгу.
На основу сјајних резултата које су постизали у минулом периоду, позив савезног
селектора добили су и најбољи млади такмичари Динама
– кадет Александар Здешић,
јуниори Јана Којчић, Дарко
Спасковски и Никола Ивановић и млађи сениори Урош
Петровачки и Тамара Живић.

Сви учесници кампа на Тари
радили су под стручним надзором савезних селектора за кате
и борбе. Наредно окупљање младих репрезентативаца заказано
је за 8. јануар, када ће у Апатину бити обављене петодневне
припреме, а потом следи одлазак на међународни турнир
„Кроација куп” у Самобору.
Слободан Битевић, најбољи
српски каратиста у оквиру
олимпијског програма, такође је боравио на Тари, на припремама олимпијских кандидата. Он је на тој планини
вредно тренирао од 16. до 27.
децембра, а потом је без паузе наставио рад у свом клубу.
Њему последњег викенда у ја-

нуару предстоји наступ на турниру Премијер светске лиге у

Паризу, где ће конкуренција
бити изузетна.
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ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПАНЧЕВАЧКИХ МАРАТОНАЦА

ХИЉАДЕ КИЛОМЕТАРА У НОГАМА
Година за памћење
Промоција града
широм планете
Заједно са 2018. годином и тркачка сезона за чланове популарног удружења „Маратонци”
Панчево ближи се крају. Иако
сумирање резултата тек следи,
већ сада је јасно да су годину
на измаку, и то не само на нивоу Панчева већ и целе Србије, обележили Љиљана Тасић и
Мирко Војиновић.
Председница удружења Љиља Тасић у 2018. години је истрчала 17 маратона (42,20 км)
и осам ултрамаратона, од чега
и неке велике међународне маратоне, као што су они у Чикагу, Москви, Истанбулу, Љубљани, Скопљу или Бањалуци. Наша суграђанка у својој каријери
има већ 54 истрчане трке дужине 42,20 км или дуже, а 2018.
укупно је претрчала 2.100 км!
Спе ци јал ност про фе со ра
Мирка Војиновића јесу полумаратони (21,10 км). Претрчао
је за три године чак 94 полумаратона, од чега 56 само у овој
години! Осим тога, Мирко у

2018. за собом има и пет дугих
трка, од чега су две „ултре” од
преко 60 км. Трчао је полумаратоне у скоро свим градовима у Србији, као и оне у Будимпешти, Клагенфурту, Ајндховену, Сплиту, Мостару, Истри, Љубљани, Дубровнику...
Треба напоменути да до сада у Србији ниједна жена није

истрчала 17 маратона за годину дана, а ако се томе додају и
„ултре”, долази се до импозантног броја од 25 тешких и
напорних трка. Исто важи и за
Мирка, јер нико није истрчао
56 полумаратона за годину дана. Говоримо о званичним тркама, где су присутне судије,
где се мери време и, наравно,

добија заслужена медаља на
крају.
Трчећи у мајицама с натписом „Маратонци Панчево”, Љиља, Мирко и остали чланови
овог удру же ња по ста ли су
озбиљни промотери нашег града како у Србији, тако и широм наше планете.
Свака част!

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ДЕЈАН И ЂОРЂЕ У ФИНАЛУ
У завршном, трећем колу Купа Србије у гађању из ваздушног оружја по А-програму у
конкуренцији јуниора и сениора, одржаном прошлог викенда у Београду, надметало
се девет такмичара Стрељачке дружине „Панчево 1813”, а
учествовале су и две мушке
екипе.
Тим сениора из нашег града
који се такмичио у гађању из
пушке заузео је четврто место,
али је освојио и седам бодова.
На сту пи ли су Де јан Пе шић
(618,1 круг), Габријел Даутовић (614), Далибор Павловић
(595) и кадет Алекса Ракоњац
(572,6 кругова). Кадеткиња Теодора Кондић је дебитовала,
погодивши 551 круг у конкуренцији јуниорки које су се
надметале у гађању из пушке.

Екипа сениора СД-а „Панчево 1813” у гађању из пиштоља пласирала се на осмо место
и освојила је један бод. Пуцали су Александар Зубовић (531
круг), јуниор Ђорђе Јовчевић
(510) и кадет Михајло Слијепчевић (475 кругова), који је
успешно дебитовао уместо сениора Јована Павлице.
На коначној табели, после
три кола, у финале Купа Србије, које ће бити одржано 9. и
10. фебруара, пласирале су се
обе екипе сениора СД-а „Панчево 1813” (пушка и пиштољ).
У појединачној конкуренцији
пласман у завршницу изборили су јуниор Ђорђе Јовчевић,
који се налази на деветом месту међу јуниорима у гађању
из пиштоља, и четвртопласирани Дејан Пешић у надмета-

њу сениора у гађању из ваздушне пушке.
По најави селектора репрезентације Србије Драгана Доне ви ћа, та по зи ци ја Де ја ну

обезбеђује и учешће на престижном међународном турниру у Минхену, крајем јануара, где ће наступити стрелци
из целог света.

ДИНАМО ПОНОВО ПРВОЛИГАШ

нашег града, а потом је Кикинда надвисила џудисте Динама, па је тријумфовала са

ТРОФЕЈ ВИДИКОВЦА
На великом шаховском турниру под називом „Трофеј Видиковца”, који је одржан у нашем главном граду, учествовали су и најмлађи чланови
ШК-а „Аљехин” из Панчева.
Као после свих досадашњих
такмичења, спортски колектив
из нашег града је и овог пута
постао богатији за још једну
медаљу.
У групи такмичара до једанаест година Вук Каначки је с
још двојицом вршњака поделио друго место, а победила је
Тамара Јовановић. Како су организатори посебно награђивали дечаке, а посебно девојчице, тако је Вук са четири победе делио прво место у му-

4:1. Ови порази су довели до
тога да је Динамо на крају радио меч за једанаесто место, у

ступа и његов старији брат,
та ко ђе већ ис ку сан бо рац,
Марко Радаковић.

РВАЧИ НИЖУ МЕДАЉЕ
Млади такмичари Рвачког
клуба Динамо настављају своју жетву трофеја. Они су прошлог викенда учествовали на
„Божићном купу” у Сенти, где
су постигли изванредне резултате.
У групи најмлађих Павле
Радивојевић је освојио најсјајније одличје, а златном
медаљом се окитила и Јелена Крстовић у надметању девојчица до девет година.
Стефан Тодосијевић, иако
две године млађи, такмичио
се у групи петнаестогодишњака и освојио је сребрно одличје. У финалу је изгубио
од репрезентативца наше зе-

мље. Кадеткиња Јована Вићентић зарадила је бронзано
одличје, а надметао се и Алекса Јовић, који је заузео седмо место.

У Новом Саду је у суботу, 22.
децембра, одржан традиционалан, двадесет први пливачки митинг под називом „Деда
Мраз”. Конкуренција је и овог
пута била веома јака, али и
поред тога најмлађи такмичари Пливачког клуба Динамо
постигли су вредне резултате.
Ива Вра њеш је осво ји ла
златну медаљу у дисциплини
100 м мешовитим стилом, као

фин и 100 м мешовито, док
је Јана Обрадовић заслужила
бронзу у дисциплини 100 м
прсно. Петар Ранковић је тријумфовао у трци на 100 м прсно, док је у надметању на
100 м мешовито зарадио сребрно одличје. Лазар Антонијевић је други стигао на циљ
у трци на 50 м краул.
Штафета Динама која се
надметала у трци на 4 x 50 м

и бронзано одличје после трке на 100 м леђно. Миа Пољак је друга стигла на циљ у
надметањима на 100 м дел-

краул освојила је бронзану
медаљу. Пливали су: Ива Врањеш, Миа Пољак, Петар Ранковић и Лазар Антонијевић.

коме је савладао Жандармерију с 3:2. Овим резултатом
ЏК Динамо се после годину
дана враћа у Прву лигу Србије
(други ранг такмичења).
Тим из нашег града предводио је тренер Љубомир Станишић, а наступили су: Лазар
Стојановић, Игор Омаста, Данијел Маравић, Вук Кошић,
Никола Достић, Немања Русо
и Урош Ћирић.
Судија на Првенству Србије
био је наш суграђанин Славко
Станишић, такође члан ЏК-а
Динамо.

ЗОРАНА НАЈУСПЕШНИЈА
Прошлог викенда у Сомбору је
одржана годишња скупштина
Савеза Србије за дизање тегова, што је била добра прилика
да се сумирају резултати и прогласе најбољи појединци и тренери у 2018. години.
У категорији млађих сениорки, девојака до 23 године, за
најбољу такмичарку у дизању
тегова проглашена је Зорана
Барјактаровић, чланица КДТ-а
Динамо.

шкој конкуренцији, али се окитио бронзаним одличјем.
ШК „Аљехин” је и овим успехом показао због чега га сврставају међу најбоље шаховске
клубове у конкуренцији кадета.

РАДАКОВИЋ САВЛАДАО ИРАНЦА
Прошлог викенда у Лесковцу
је одржан међународни турнир у ММА борбама ЛЕФЦ
7, на коме је своје представнике имао и наш град.
У средњој категорији међу
такмичарима до 84 кг надметао се Милан Радаковић,
борац ММА Академије Панчево. Он је водио прави рат
са одличним иранским борцем Бахманом Шарибијем.
У уводним минутима меча
водила се отворена борба, али
је Радаковић убрзо наметнуо
свој стил борбе, па је тврдим
комбинацијама ручних и ножних удараца прецизно погађао Бахмана, који је показао изузетну храброст и чврстоћу. Ипак, после неколико
„хај кикова” које је задао Панчевац, Бахман је пао, а наш
суграђанин је рутински меч
привео крају.
Ово је Милану Радаковићу
трећа професионална победа, па се он сада налази на
прагу потписа с тимом „Cobras Management”, за који на-

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „ДЕДА МРАЗ”

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У ЏУДУ
Прошлог викенда је одржан
турнир Суперлиге Србије у џуду, на којем се, у конкуренцији дванаест екипа, надметао и
панчевачки Динамо.
Клуб из нашег града био је у
групи с Раковицом и ОЏК Београдом. Панчевци су у првом
колу такмичења по групама изгубили од Раковице с 5:0, а потом су са истим резултатом изгубили и од ОЏК Београда у
другој рунди.
У борбама за коначан пласман Борац из Новог Сада је
такође с 5:0 победио екипу из
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТРИЈУМФ ТАМИША У ВАЉЕВУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сјајна партија Саше
Радовића
У суботу долази
ОКК Београд
И поред тога што им тежак распоред
нимало не иде наруку и што су тим десетковале повреде и вируси, кошаркаши Тамиша снажно „гурају” даље кроз
првенствену трку. После тешког гостовања и пораза у Чачку пред Душаном
Кнежевићем и његовим саиграчима прошлог викенда је био још један велики
испит. Путовали су Ваљево, где их је у
14. колу Кошаркашке лиге Србије чекао „пробуђени” Металац.
Шеф стручног штаба екипе из нашег
града Бојан Јовичић током недеље је
муку мучио на тренинзима, није имао
довољан број играча, рад је био отежан... Ипак, Панчевци су још једном
показали да су најбољи када је то најпотребније: Металац–Тамиш 87:106, по
четвртинама 23:24, 26:25, 15:26 и 23:31.
Око 300 гледалаца у ваљевској хали
спортова видело је веома добру кошаркашку представу. Тамиш је на дуел с
Металцем изашао без првог плејмејкера Александра Илкића, није играо ни
Бранислав Лабудовић, а многи момци
су, иако „ровити” после болести, морали да заузму позиције у тиму.
Читаво прво полувреме протекло је у
изједначеној игри. Тамишу је за „пола
коша” припала прва, а Металцу друга
четвртина, па се и на одмор отишло с
нерешеним резултатом – 49:49.
После одмора слика на терену се знатно изменила, и то у корист екипе из

Замрзнути

нашег града. Предвођен фантастичним
Сашом Радовићем на месту плејмејкера, који је на најбољи начин заменио
повређеног Илкића, Тамиш је преузео
контролу над утакмицом и у свим елементима игре надвисио је домаћина.
Разиграли су се Душан Кнежевић и
Иван Смиљанић, а када је Бојан Крстовић погодио за три поена, предност Тамиша постала је двоцифрена. У последњу четвртину Панчевци су ушли с „вишком” од једанаест поена, што је, касније ће се испоставити, било недостижно за кошаркаше Металца.
Тим из нашег града до важног тријумфа предводио је Саша Радовић, са

24 поена, од чега и три „тројке”, и девет
асистенција. Њему уз раме био је сјајни Иван Смиљанић, са 23 поена и 11
скокова.
– Честитам мојим играчима на победи, знали смо шта нас чека у кошаркашком граду против клуба с великом
традицијом. У последње две сезоне везали смо две победе у Ваљеву, а пре тога ниједном нисмо тријумфовали на
том врућем терену. Имали смо много
проблема с повредама и стомачним вирусом пред овај меч, у четвртак смо
тренирали са само шест играча. Саша
Радовић, панчевачко дете, био је фантастичан у овом сусрету. Одиграо је меч
каријере, надокнадио је одсуство Илкића, и драго ми је због њега. У другом
полувремену смо стегли одбрану и на
време створили предност, коју смо сачували до краја. Сада очекујемо дуел
са ОКК Београдом. Биће то врло тежак
меч, опет нећемо бити комплетни, али
даћемо све од себе – рекао је у телефонском разговору тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо је у саставу: Митровић (15 поена), Чабрило, Илкић, Радовић (24), Крстовић (13), Кнежевић (15), Торњански (10), Шушић,
Јековић (шест), Смиљанић (23 поена)
и Лабудовић.
У суботу, 29. децембра, у Хали спортова на Стрелишту, у 15. колу КЛС-а,
гостује ОКК Београд. Утакмица почиње у 18.30.
А. Живковић

Каква цица – да се смрзнеш, кажу ликови.
Пошто замрзнеш кадар филма, добијеш фотку, секвенцу.
Сарма је и из замрзивача добра под условом да је одлично
скувана.
Када се студенти припреме за испит, онда нема ни зиме ни
смрзавања.
Замрзнути израз лица уме да ода тугу.
Али и смиреност – будимо такви у 2019.

Украс
Усамљеност не мора да има лошу конотацију.
Ако је човек користи за корисне ствари.
Попут интроспекције, рецимо.
Самопропитивања и препознавања сопствених мана и врлина. Тим редом.
Самство уме да буде украс.
Ипак, будимо у друштву омиљених особа у 2019.

БАДМИНТОН У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

КАТАРИНИ СРЕБРО, БОШКУ БРОНЗА
У спортској хали „Драгутин Томашевић” у суботу, 15. децембра, одржан је
међушколски турнир у бадминтону под
називом „Петровац на Млави 2018”.
Ово такмичење је организовано под
покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије, Бадминтон савеза Србије и Општине Петровац на Млави, а учествовала су 54
такмичара и такмичарке из 33 школе
из: Београда, Крагујевца, Панчева, Крушевца, Вршца, Великог Средишта, Чачка, Зрењанина и Петровца на Млави.
У изузетно јакој конкуренцији школарци из Панчева заслужили су две медаље. Бошко Јаковљевић, ученик трећег разреда Основне школе „Бранко
Радичевић”, освојио је бронзану медаљу. Катарина Виг, ученица шестог разреда Основне школе „Исидора Секу-

Лица
Постоје мајстори који према изразу нечијег лица, уз одговоре на
два-три питања, знају да кажу како се та особа осећа.
Како размишља.
Чему стреми.
Сви, нормално, имамо право на грешке.
Ваља их, само, препознавати и исправљати.
Уз најлепша лица која наше очи желе да гледају, будимо у
2019. години задовољни оним што видимо у огледалу.
лић”, окитила се сребрним одличјем,
после изузетно узбудљиве борбе у фи-

налу против домаће такмичарке Катарине Ракић.
А. Ж.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ђорђе Лабовић,
гимназијалац:

Стефанос Моутсос,
гимназијалац:

Јелена Живковић,
проф. немачког:

– Вероватно ћу
отићи до Београда
да се прошетам с
другарима. Почео је
распуст па ћемо
имати и припреме
за Нову годину.

– Провешћу време с
другарима, али и с породицом. Празници су
па ћемо углавном бити
сви код куће.

– У суботу ћу ићи
код другарице на ручак,
дружићемо се цео дан.
Другог дана викенда ћу
се одмарати.
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