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ЕВРОПСКА УНИЈА УПУТИЛА ЈЕ ЗАМЕРКЕ СРБИЈИ

НЕ ЗА ЕВРОПУ, ЗА ЖИВОТ
Европски званичници су крајем прошлог месеца Влади Републике Србије
упутили извештај у коме се дипломатски препоручује улагање вишe труда у
побољшањe квалитeта ваздуха, смањење индустријске eмисије штетних материја, заштиту вода и, највише, у процес управљања отпадом. Европски званичници сматрају да Србија трeба да
будe „амбициознија” (опет дипломатски израз) у убрзаном остваривању
циљeва у вeзи с рeциклажом комуналног отпада. Шефица Преговарачког
тима Србије са ЕУ Тања Мишчевић
тим поводом је истакла да је важно да
се добијене препоруке добро сагледају и анализирају.
Важно, са становишта прикључења
Србије Европској унији, јер се изнете
препоруке односе на задатке који су
нам постављени, а садржани су у

Поглављу 27. Задатак да припреми
преговарачку позицију о овом поглављу добило је Министарство за заштиту животне средине и нема сумње да
ће оно и предузети одговарајуће мере.
Али какав ће бити њихов крајњи
домет?

Линија разграничења
Прикључење Европској унији проглашено је за један од најважнијих циљева ововековне Србије. Њиме су махале
све владе од Петог октобра до данас.
Истина, упоредо су се чули и гласови оних који су тврдили да нам место није тамо, да треба да се привијемо уз другу страну, и неко време је
подела за Европску унију и против
ње била линија разграничења у српској политици. Због те поделе, рецимо, поцепала се коалиција која је срушила Слободана Милошевића...

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
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 четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. 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.

Данас су „проевропске” партије на
две стране политичког фронта у Србији, а „антиевропска” је уз опозициону „проевропску”, па будућност, бар
кад је реч о овом питању, делује помало конфузно.
Ни ЕУ сама са собом није начисто:
хоће ли бити успостављена два нивоа чланства – „повлашћени” и они
други; шта ће бити с Британијом; како дисциплиновати владе (Италија,
Пољска, Мађарска) чији потези одударају од прокламованих заједничких вредности и, на крају, а за нас на
почетку, хоће ли бити примани нови
чланови?
Краће: треба ли Европска унија Србији и да ли Србија треба Европској
унији?
Због свих ових недоумица јасно је
зашто ентузијазам с којим Србија приступа преговорима о прикључењу опада. Тешко је знати сада да ли је, и зашто, то добро, али једно је извесно:
неки домаћи задаци који су пред Србију постављени на њеном путу у ЕУ
морају да се ураде независно од политичког става.
Независност судства и слобода медија општељудске су вредности, од
опште користи, и однос према њима
не би смео да зависи од политичког
опредељења. Заштита човекове околине – такође!

Можемо ли да их преваримо
Панчево је највећи центар хемијске
индустрије у Србији. Нико његове грађане није питао желе ли такву титулу
за свој град, мада је врло вероватно
да се не би противили – јаки индустријски погони значе велики број
радних места... Наш социјализам јесте имао „људско лице”, али је државни интерес био изнад бриге за човека. Ако је стратешко опредељење
било: већа производња, човек је имао
да ћути и да трпи, и да удише ваздух
какав му се да...
У технолошким процесима хемијских фабрика настају и материје које

загађују ваздух, воду и тло. Односно
које могу да загаде...
Јер, у огромном броју случајева, постоје начини да се спречи излазак
штетних материја у човекову околину. То су филтери, алтернативни технолошки процеси, додатна прерада
остатака... Ово све, међутим, поскупљује производњу, односно за власника фабрике представља трошак.

НИЈЕ ЛАКО
Србија мора да усвоји 200 прописа који се сада примењују у Европи, а односе се на заштиту
животне средине (квалитета ваздуха и воде, заштите природе,
индустријског загађења и управљања ризицима, управљања хемикалијама и борбе против
климатских промена).
Поред тога, у обавези смо да
изградимо 359 постројења за
пречишћавање отпадних вода и
да подигнемо проценат рециклирања комуналног отпада са садашњих три на 50 одсто до 2020.
И то велики, толики да нико од своје
воље неће хтети да га плати.
И ту је место државе. Због својих
грађана, она власника фабрике мора да натера на то.
Не зато што то тражи Унија...
Ако уочи доласка инспектора и контролора из Брисела, пре него што дођу да виде шта смо урадили с Поглављем 27, поспремимо само дневну
собу, а ђубре и стари намештај склонимо у подрум, да га вратимо кад оду
– џабе смо кречили!
Све и да их преваримо, или – што
је вероватније – да нам прогледају
кроз прсте, ми ћемо бити на губитку!
Великом, оном што се мери редовима у болницима и низовима споменика на гробљима.
Р. Т.

Зоран Јовановић Јус:
Овај град има душу
» страна 10

Успех
Синиша Радин у
Народном позоришту
» страна 12

Спорт

Ања Цревар помера
границе
» страна 30
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Провокација, глупост
или нешто треће
Живимо у турбулентним временима. Али то је одувек овде било тако. А с њима се свако носи на свој начин: док једни немо,
са сигурне дистанце на све(т) гледају вирећи кроз кључаонице
да се случајно неком не би замерили, други с разним (промо)
активностима не посустају, трећи около-наоколо шетају, а четврти? Они, богме, решетају! Додуше, као бaјаги, то јест глуме
да то раде (с пушкама упереним у ваздух!?) на фоткама објављеним на друштвеним мрежама.
Као бајаги, али да држе оружје у рукама, ту сумње нема. Притом и показују орла „оправљеног” тим истим шакама (попут
Гранита Шаке ономад на „Мундијалу”). А све то може да испровоцира неког или нешто на овим просторима.
Убрзо се прочуло да је реч о људима албанске националности
који већ неколико година (безбрижно) живе у Долову, чак и држе пекару, и то једину у месту.
Након што су освануле те контроверзне слике, неколики народ окупио се испред поменуте радње да изрази негодовање понашањем власника, који су недуго затим добили шуткарту од
закуподаваца. И засад се на томе стало, без икаквих даљих ескалација. На срећу...
На срећу, зато што нас историја учи да из таквих ситуација
веома често може да заискри нешто много горе. Тачније, да се
наниже реакција на рекцију и дође до разних, па и несагледивих последица. Зато је веома битно остати прибран и не наседати на провокацију. Ако је то у питању. А можда је само нека
глупост доконих лакрдијаша, који, ето, нису знали шта чине. У
том случају тек не треба правити ујдурму.
Јер, тако нешто једва чекају дежурни спин-доктори и индуктори афера, пре свега они таблоидни, који тако најбоље „привређују”, не хајући што тиме застрашују и трују сироти народ,
који ионако систематски затупљују и унижавају, гурајући га све
ближе нивоу патоса.
Шта ће даље бити, шта нас чека као друштво и цивилизацију,
то нико не зна. Премда има много оних који се бусају у прса да
умеју да прорекну будућност, као и да се дознају у све могуће
теорије завере.
Међутим, чак и они други, одистински изузетно информисани, тешко могу прецизно да предвиде наступајуће догађаје. Речју, нико се не може похвалити да је нешто у будућности погодио апсолутно тачно. Увек то буде ипак мало друкчије; можда
некад слично, а некад дијаметрално супротно. Због тога се и
искуснији (политички) аналитичари клоне прорицања, вадећи
се да нису видовњаци, већ само тумачи садашњости и, наравно,
већ вишеструко прежвакане прошлости.
Шта је сврха претходних речи? Поента је, дакле, да се никад до краја не може бити сигуран у то шта носи дан, па увек
треба бити опрезан, а нарочито у погледу ситуација које могу
да отворе Пандорину кутију и изазову спиралу насиља. Све и
да је неко до танчина савршено испланирао сутрашњицу, а
многи то без сумње покушавају, пре свега како би остварили
неке своје ускогруде интересе, увек се бар нешто отргне и измакне контроли.
Уосталом, такав је живот – метафизички непредвидив. У преводу, могућност да нешто „падне с неба” и преокрене след догађаја, лебди као гром усред августовског дана без иједног облачка. А онда, за тили час све крене да се руши као кула од карата.
Најсмисленије што тада човек може да предузме, јесте да сачува мир и што хладнију главу, јер су нервоза и паника само
доливање бензина на ватру.
И зато, шта год неко радио (и објављивао на „Фејсбуку”), не
треба реаговати исхитрено и дозволити да једна провокација
или, још горе, глупост (или пак нешто треће), доведе до нечег
непотребног, а неупоредиво опаснијег...

ФОТОГРАФИЈА Поново ради игралиште.
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.

ПАНЧЕВАЧКА ПОШТА
ХТЕЛА ДА СЕ ОСАМОСТАЛИ
Запослени у панчевачкој пошти хтели су далеке 1967. године да се издвоје из Здруженог предузећа ПТТ „Нови
Сад” коме су припадали. Такав захтев су образложили тиме да не желе да се новцем
који зарађују покрива слабо
пословање осталих војвођанских пошта које су такође биле у Здруженом предузећу.
Да би озваничили тај захтев, одржали су референдум,
на коме су већином гласова
гласали за иницијативу да се
издвоје. Као један од аргумената томе у прилог наведен је
податак да је Скупштина општине Панчево уложила доста новца у изградњу телефонске централе у Панчеву.
Међутим, без обзира на то,
Здружено предузеће је забранило панчевачкој пошти издвајање. Због тога је њено руководство одлучило да овај
спор преда Уставном суду!
Ово се наводи у тексту објављеном у „Панчевцу” број
739, који се појавио на киосцима 25. фебруара 1967.
Једна од многих тема у том
броју био је и састанак представника тадашњег предузећа
које је газдовало стамбеним
зградама с делом њихових
станара. Ту се чуло да су нередовно одношење смећа, неблаговремено отклањање кварова на канализационој и водоводној
мрежи, као и неуређеност простора

би требало боље решити њихов положај.
Међутим, и представници Предузећа
за газдовање стамбеним зградама имали
су критике на рачун
станара. По њиховом
мишљењу, грађани се
често
неодговорно
односе према стамбеном инвентару и
просторијама.
„Панчевац” број 739
на првој страни објавио
је текст с фотографијом
о гостовању у нашем

испред новоградњи само неке од примедби
станара
који
живе у вишеспратницама на
рачун рада поменутог
предузећа.
Они који су
их изнели, сматрали су да би ти
проблеми могли
да буду брзо и
ефикасно решени. На састанку је
истакнуто и да
рад настојника и
спремачица по
стамбеним зградама не задовољава, као и то да

граду Миливоја Живановића, једног од
глумачких бардова Југословенског
драмског позоришта. Оно је извело
представу „Јегор Буличов”, с којом је
пре доласка у Панчево гостовало у Москви, и испраћено је са овацијама. Да
се и тада у нашем граду волело позориште, сведочи податак да на премијери ове представе ЈДП-а у дворани
Културног центра није било довољно
места за седење, па је публика стајала.
„Панчевац” број 739 писао је и о сарадњи локалних самоуправа на територији јужног Баната. Истакнуто је да
је она слаба и да постоји простор да буде много боља. Као позитиван пример
наведене су државне институције у
Панчеву (Виши и Привредни суд, Више тужилаштво, Центар за социјални
рад, Национална служба за запошљавање итд.).
М. Глигорић
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ЕКСКЛУЗИВНИ ИНТЕРВЈУ ЗА „ПАНЧЕВАЦ”

ПАНЧЕВО МОЖЕ ДОБРУ ДА СЕ НАДА
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, приликом посете Панчеву, разговарала је с нашим
новинарима
l Обилазите све округе у Србији, имате прилику да разговарате о проблемима и пројектима у различитим општинама. Шта могу да очекују грађани Панчева кад је реч о новим
улагањима у инфраструктуру?
– Најпре бих желела да честитам листу „Панчевац”, његовим новинарима и читаоцима 150. рођендан. То је важан
јубилеј и нешто што служи на
понос и Панчеву, али и Србији, што можемо да се похвалимо локалним недељником с тако дугом традицијом. Пошто
обилазим Србију, врло добро
знам колико су локални медији важни за информисање грађана и за покретање тема које
су важне за свакодневни живот, а не стижу до националних медија.
Јужнобанатски округ је, иначе, десети округ који обилазим
заједно с целим тимом из Министарства. У сваком граду разговарамо о свим пројектима у
округу, од локалних до националних, да видимо где можемо да помогнемо и шта можемо још да урадимо.
На састанку с локалним самоуправама из округа у Панчеву разговарали смо о путној
и железничкој инфраструктури у 2019. и 2020. У претходне три године уложено је 2,5
милијарди динара у путну инфраструктуру Јужнобанатског
округа, а ове године биће уложено још 1,5 милијарди динара, уз 500 милиона за редовно одржавање путне мреже. Договорили смо се да ће
се у Панчеву радити Јабучки
пут и надвожњак, у Вршцу обилазница, а одређене су и саобраћајнице за реконструкцију
и у свим осталим општинама
у округу.

СУМЊИВА СМРТ
ВЛАДИМИРА
ВИДАКОВИЋА

ПАНЧЕВАЦ НАЂЕН
МРТАВ У БОГОТИ
Полиција у главном граду
Колумбије Медељину истражује сумњиву смрт тридесето го ди шњег Пан чев ца
Вла ди ми ра Ви да ко ви ћа –
објавили су 27. марта београдски медији.
Према њиховим извештајима, он је рођени брат нашег некадашњег суграђанина Милоша Видаковића, убијеног 2013. године у Будви.
Идентификован је на основу докумената који су пронађени код њега, а у болницу у колумбијском граду је
наводно доспео пошто је у
једном аутомобилу откривено његово беживотно тело.
Београдски дневни листови објавили су и да је истрага ко лум биј ске по ли ци је
почела након што су тамошњи медији пре неколико
дана известили о сумњивој
смрти једног туристе из Србије и да постоје индиције
да је усмрћен јаком дозом
дроге. Према београдским
медијима, зна се и то да су
ин спек то ри ко лум биј ске
полиције покренули истрагу како би се утврдило због
че га је тач но Вла ди мир
Видаковић умро. Урађена
је об дук ци ја и че ка ју се
резултати.
М. Г.

Зорана Михајловић
Кад говоримо о улагањима у
железницу, Јужнобанатски округ
може да се похвали једном од
најбољих железничких линија,
Београд–Вршац, на којој су нови возови, уз бесплатан вај-фај.
Ова линија је пример како желимо да изгледају и други возови и друге линије у Србији. Из
руског кредита реконструисана
је пруга од Панчевачког моста
до Панчева, а „Инфраструктура
железнице Србије” реконструисала је пругу од Панчева ка Новом Саду, која сада служи као
алтернативна за теретни саобраћај на релацији Београд – Нови
Сад, где се гради брза пруга.
Циљ свега што радимо као
Влада и као Министарство, јесте да створимо услове за нове
инвестиције и за бољи живот
грађана. Панчево има велике
потенцијале за развој, али је
услов да тај развој убрзамо и
да дођу нове инвестиције у инфраструктуру и то је нешто што
ра ди мо за јед но с Гра дом и
Округом.
l Најавили сте нови инвестициони циклус у инфраструк-

тури. Колико је Војводина у
њему заступљена?
– Укупна улагања у инфраструктуру у Војводини, кад говоримо о актуелним пројектима, износе више од 2,5 милијарди евра, укључујући пројекте у друмском, железничком,
водном саобраћају, као и комуналну инфраструктуру. Министарство је формирало и посебну радну групу с Владом
Војводине где заједно пратимо све пројекте у области инфраструктуре.
Највећи инфраструктурни
пројекат у Војводини је свакако изградња брзе пруге Београд–
Будимпешта. Радови се већ изводе на две деонице од Београда до Новог Сада, а потписали
смо комерцијални уговор и за
трећу, од Новог Сада до Суботице. Завршавамо „Ипсилон
крак” код Суботице, пројекат
започет пре тридесет година.
Улажемо у водоснабдевање и
нове фабрике воде у Војводини, као што је она која је прошле године пуштена у рад у Вршцу. У водном саобраћају ва-

жан пројекат је уређивање критичних сектора на Дунаву, а у
плану је и даљи развој лука.
У новом инвестиционом циклусу предвиђен је и почетак
потпуно нових пројеката у Војводини, у путној инфраструктури. Један од нових пројеката, који почиње ове године, јесте изградња ауто-пута Рума–
Шабац, на који ће се наставити брза саобраћајница од Шапца до Лознице. У плану је и изградња нових саобраћајница од
Борче до Зрењанина, као и од
Новог Сада до Зрењанина, које називају и „војвођанско П”.
Нове саобраћајнице помоћи
ће да се Србија боље повеже и
изнутра, као и с регионом, и да
наша привреда буде конкурентнија. Изградња нових ауто-путева уједно је и најбољи начин
да подржимо улагања у Србију,
како инвеститоре који већ улажу, тако и оне који још размишљају о томе. Нема говора о
даљем развоју без улагања у инфраструктуру, јер је инфраструктура база свега, услов развоја и
будућности Србије.
Р. Т.

УСПЕХ ЂАКА ЕТШ-а

ВИЦЕШАМПИОНИ
Вељко Цуканић, Марко Милованов и Марко Појатар, ученици првог разреда Електротехничке школе „Никола Тесла”,
у конкуренцији 370 такмичара
из Србије, освојили су друго
место на 57. државном такмичењу из физике за ученике средњих школа, одржаном прошлог
пет ка у Су бо ти ци. Ве ли ком
успеху ђака ове школе допринео је менторски рад професорке Јелене Марковић.
Вицешампиони су наставили традицију панчевачких основаца и средњошколаца која траје готово деценију. Панчево је
некад било град рагбија, бокса,
рукомета... а у последњих неколико година ово је град математике и физике. Последњих
осам година у нашем граду стасавала је јединствена генерација ученика, који су освојили
прегршт медаља и признања на
многобројним престижним државним и светским такмичењима из природних наука.
У историји нашег града никада није забележен овакав масован и константан успех ђака. Вељко Цуканић, Марко Милованов и Марко Појатар настављају традицију најуспешније генерације панчевачких математичара и физичара: Марка Шушњара, Огњена Тошића,
Данице Зечевић, Александра
Милошевића, Стефана Ђорђевића, Дина Ћеримагића, Марије Грујичић, Марте Бошњак,
Михајла Ђорђевића, Николе
Булатовића.
З. С.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ СТРЕЛАЦА

„ДРУЖИНА” У САМОМ ВРХУ
У Новом Саду је прошлог викенда одржан финални турнир
Лиге Војводине у стрељаштву
за кадете и млађе јуниоре. Стрељачку дружину „Панчево 1813”
веома успешно је представљало шест такмичара у гађању из
пушке и пиштоља, а предводили су их тренери Синиша
Вељковић и Бранислав Парезановић.

одличје у конкуренцији млађих јуниора. Михајло Слијепчевић је са 495 кругова освојио сребро у конкуренцији кадета, а међу млађим јуниорима је био осми.
Марина Мијатовић је са 265
кругова победила у такмичењу
кадеткиња, док је у финалу
млађих јуниорки заузела шесто место.

Алекса Ракоњац је освојио
златну медаљу у гађању из ваздушне пушке у конкуренцији
кадета, погодивши 581 круг, а
са истим резултатом заслужио
је и бронзано одличје у категорији млађих јуниора.
Екипа млађих јуниора СД-а
„Панчево 1813” у гађању из ваздушног пиштоља (Нинковић,
Слијепчевић и Лазовски) такође је освојила прво место.
Велимир Нинковић је тријумфовао у појединачном надметању кадета у гађању из пиштоља, а с резултатом од 514
кругова зарадио је и бронзано

Надметали су се и Теодора
Кондић, Вељко Лазовски и Лука Павлов, а треба истаћи да је
тим панчевачких кадета (Нинковић, Слијепчевић и Павлов)
био једини комплетан током
овогодишњег издања Лиге Војводине.
У суботу, 30. марта, на стрељани у Панчеву биће одржано
финале Купа Србије по Б-програму за кадете и млађе јуниоре. Улаз за публику је слободан, а СД „Панчево 1813” потрудиће се да буде добар домаћин такмичења.
А. Ж.

ШИРИ СПЕКТАР УСЛУГА ЗАВОДА „ПАНЧЕВАЦ”

Ускоро прегледи
онколога
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу спектра својих услуга, због чијег квалитета је већ постао
непревазиђен. Настављајући мисију да постане прва
приватна клиника у Панче ву, За вод ши ри и свој
стручни тим, па су се у њему
на шли и не ки од нај це њенијих стручњака из Клиничког центра Србије и са
Ин сти ту та „Де ди ње” у
Београду.
Ускоро ће се у овој екипи
доајена домаћег здравства
наћи и др Дејан Стојиљковић, специјалиста грудне хирургије, магистар медицинских наука из области онкологије, доктор медицинских наука, научни сарадник и начелник одељења
грудне хирургије са Института за онкологију и радиологију Србије.

– Рецимо, уколико се код
жена прва менструација јавила пре дванаесте године,
сматрамо да је то последица неког хормонског дисбаланса и да у наредном
периоду живота то може да
утиче на стварање карцинома. Исто важи и за ситуацију када се последња менструација јавља након 53.
године. На настанак карцинома могу утицати рађање после тридесете, недојење, маститис и упале
дојки, као и вишегодишња
употреба хормонске терапије и антибеби пилула. Када је реч о факторима ризика за настанак карцинома плућа, пушење је на првом месту, а велики утицај
има и професионална експозиција: рад у хемијској
ин ду стри ји, рад са азбе стом, затим хроничне упале
и обо ље ња плу ћа, ае ро загађе ње и стрес – ка же
Стојиљковић.

Када је реч о превенцији,
Овај врсни стручњак објавио је до сада више десе- доктор истиче да је препотина научних радова, уса- руке лако дати, али да их
вршавао се у Италији и Не- је, у турбулентном времену
мачкој, а стручној јавности у коме живимо, често теје познат по томе што је пр- шко испоштовати.
– Смањење стреса, здрави у Србију донео сентинел
методу операције карцино- ве животне навике, адекватма дојке и по томе што је на исхрана и редовна фитренутно родоначелник јед- зичка активност треба да
не нове методе оперативног нам буду приоритети. Налечења рака плућа, која је у равно, не треба запоставити ни превенсвету тек у зативне преглечетку.
де. Код жена,
Када је реч
ма мо гра фи ја
о броју оболесе по правилу
лих, али и
ра ди на кон
умрлих од ра- Нови члан тима:
четрдесете гока у Јужноба- др Дејан
дине, али уконатском окрулико постоји
гу, подаци За- Стојиљковић са
позитивна повода за јавно Института за
р о д и ч н а
здравље покаонколо
ги
ју
и
анамнеза, пазују да је код
м у ш к а р а ц а радиологију Србије мет но је да
жене већ попрошле годисле тридесете
не на пр вом
месту био рак плућа, а код дођу на преглед и ултражена рак дојке. Управо за звук једном годишње. Најове две локализације док- боље би било упоредо уратор Стојиљковић је посебно дити и гинеколошки престручан, али ће у Заводу глед. Пошто је промене на
„Панчевац” код њега моћи дојкама углавном могуће
да се прегледају сви онко- напипати, самопреглед код
жена је обавезан сваког мелошки пацијенти.
– Рак дојке и рак плућа сеца. Што се тиче карцису моја специјалност, али нома плућа, он је доста подимам искуства са онколо- мукао: симптоматологија и
шким пацијентима свих ло- знаци јављају се доста кака ли за ци ја и сви они ће сно. То су, пре свега, промоћи да закажу преглед у мене у „квалитету” кашља
Заводу „Панчевац”. Уколи- код пушача и искашљавако се, на основу докумен- ње сукрвичавог садржаја, а
тације, клиничке слике и ови симптоми су неретко
резултата додатних дијаг- праћени и температуром и
но стич ких
пре гле да, губитком телесне тежине –
испостави да постоји одре- каже овај стручњак.
Доктор Дејан Стојиљкођени проблем, упутићу пацијенте на даље консулта- вић ће прегледе у Заводу
ције с колегама на Инсти- „Панчевац” обављати суботу ту – ка же др Де јан том, а тачан термин почетка његовог рада и инфорСтојиљковић.
Према његовим речима, мације о начинима заказивећина карцинома код же- вања објавићемо у неком од
на директно или индирект- наредних бројева нашег лино је повезана с хормонским ста.
статусом.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Сваки злочинац има име и презиме. Ово је пресуда једној особи, а не целој нацији, а свака колективизација
кривице је подметачина националиста. Тиме се жели
оправдати чињеница да се у Србији, Хрватској и БиХ
злочинци и данас називају националним херојима. Тек
ако станемо иза њих, ова пресуда постаје пресуда једном
народу. Ја, међутим, нисам дао овлашћења Караџићу,
Младићу или Милошевићу да у моје име чине то што су
чинили. Млади људи су одлазили и одлазе из ове земље
делом и због тога што су се супротстављали ратовима вођеним „у њихово име”. Они који су остали и данас и у
време рата разговарали су и посећивали људе у Хрватској и БиХ. Нема, међутим, воље за суочавањем с прошлошћу, а то пре свега потиче од власти – у Србији, Хрватској и БиХ подједнако.
(Директор Центра за регионализам Александар Попов, „Блиц”, 22. март)

***
Уколико се дозволи нарушавање интегритета тог споменика културе (Калемегдана – прим. аут.), ми на суштински начин онемогућавамо све иницијативе које наша
мисија Унеска има у тој међународној организацији и
поништавамо и законе, традицију и баштину наше државе. То би био преломни тренутак у историји заштите споменика културе на територији Србије – да се нешто што
је проглашено спомеником директно угрожава изградњом неког објекта.
(Научни сарадник Археолошког института др Стефан
Поп-Лазић, „Данас”, 26. март)
***
Није постојао никакав посебан разлог да дигнем кредит
у швајцарцима, осим што смо хтели одређену своту новца, а у банци су нам рекли да нисмо кредитно способни
за то осим ако не узмемо кредит у швајцарцима, јер ту су
повољнији услови. У уговору пише да камата зависи од
пословне политике банке – па су они месец дана пошто
сам потписао уговор подигли камату на 4,9, а три месеца
касније на 6,9 процената. А онда је кренуо и да скаче
курс. Ја сам узео кредит на 6,7 милиона динара индексираних у францима и дошао сам у ситуацију да сам исплатио 5,8 милиона, а банка ме дужи за 12 милиона динара. То је тотални апсурд.
(Александар, грађанин задужен у швајцарским францима, „Vice”, 26. март)
***

Петак, 29. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

МИНИСТАР ЂОРЂЕВИЋ У НАШЕМ ГРАДУ

УСКОРО СЛУШАЊЕ АУДИО-КЊИГА
Министар у Клубу за
одрасла и стара лица
и у Дому за лица са
оштећеним видом
„Збрињавање”
Панчево социјално
одговоран град, каже
Павлов
Зоран Ђорђевић, министар за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у Влади Републике Србије, обишао је 22.
марта установе социјалне заштите на територији нашег града. Посету је започео састанком с градоначелником Сашом
Павловим.

Богатија свакодневица
Ђорђевић је у друштву градоначелника обишао Клуб за одрасла и стара лица, а затим и кориснике Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање”.
– Видели смо добар однос
према корисницима у обе установе, али свакако постоји могућност и да на још неки начин допринесемо томе да њихов свакодневни живот буде
лакши и богатији. Конкретно,
у Дому за лица са оштећеним
видом „Збрињавање” договорили смо се да, с обзиром на то
да је Министарство финансирало Савез слепих и дигитализацију и израду дигиталне библиотеке, Дом убудуће редовно добија све књиге у аудиоформату и, у једном броју, писане Брајевим писмом. Са овим
ћемо започети одмах, па ћу
следеће недеље, овде, с градоначелником и с корисницима
одслушати прву аудио-књигу,
пошто ћемо се потрудити да

Министар Ђорђевић у Панчеву
набавимо уређај за репродукцију – рекао је министар Ђорђевић.

Ефикасна услуга
Павлов је изразио захвалност
министру Зорану Ђорђевићу
због посете Панчеву и установама у нашем граду.
– Панчево је препознато као
социјално одговоран град, што
је показано кроз све активности
уобличене у Стратегији развоја
града Панчева, а које нас сврставају у ред друштвено и социјално најодговорнијих градова
у Републици Србији. Главни циљ
у Стратегији јесте да Панчево
буде град у ком ће људи желети
да живе. То значи да се у свим
секторима брижно односимо
према потребама сваког човека
и појединца као корисника услуга, односно да детектујемо ин-

дивидуалне потребе и планирамо услуге и права којима ћемо
задовољити потребе сваког грађанина. То се постиже кроз низ
мера које као град спроводимо.
Ми имамо Одлуку о социјалној

Ђорђевић: Панчево
да буде град у ком ће
људи желети да живе.
заштити града Панчева, Одлуку о финансијској подршци породицама с децом, а за права и
услуге из ове две одлуке у буџету за 2019. годину опредељено
је 490.000.000 динара, што је
приближно 12 одсто од изворних прихода буџета, конкретно
за социјалну заштиту скоро шест

одсто – истакао је градоначелник.
Павлов је казао да су, што
се тиче запошљавања, ту с једне стране велике инвестиције
које су реализоване или у току реализације, попут ZF-а,
улагања НИС-а и оних за које
ће се тек чути, а да су с друге
стране присутне мере подршке овим великим активности ма, по пут ре а ли за ци је
Локал ног ак ци о ног пла на
запошљавања.
Градоначелник је рекао и да
Град обавља све поверене послове, као што су решавање борачких питања, бављење дечјом заштитом, те финансијска
подршка породицама с децом.
Нагласио је да су кадровске
могућности смањене, али да су
и поред тога све активности у
пуној примени, уз, што је најважније, ефикасну услугу.

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Унапређење енергетске ефикасности

***
На власти су они који су нас увели у рат деведесетих, а
они су се, знамо, одрекли свог антифашистичког наслијеђа. Нису се одрекли само наслијеђеног богатства које
су лако рашчерупали. То је био и остао пројект демонизације и фалсифицирања свега што је подсјећало на заједничку нам земљу. Само се огласе про форма негирајући то кад их ишамара неко из Европе, Ватикана или Аустрије забранама фашистичких дернека и симбола. Тада
се посипају пепелом, а већ сутра понављају своју стару
праксу. Антифашизам мора бити темељ данашњег друштва колико год се системски и појединачно противили
томе.
(Уредница портала „tacno.net” Штефица Галић, „Ал
Џазира”, 24. март)
***
Младим људима је данас теже него раније, када су се само бунили против ригидних уверења одраслих. Данас је
све у хаосу, који је теже подносити него када сте борите
против нечега јасног, а старији вас само не разумеју.
(Психолог Александар Бауцал, Би-Би-Си, 24. март)
***
Кад гледате са стране и трудите се да будете хладан посматрач, имате једну власт и опозицију које једна другој
савршено одговарају. То је изврсна игра, ту глуматају и
једни и други. Ту иде „линч, силовање, насиље”, то је песма која иде и уз делање власти и уз ову опозицију, СзС
конкретно. Можемо да расправљамо који су мотиви упада, али функција је да политичари заправо преузму протест. А сада су решили и формално да га преузму, и то је
функција упада у РТС.
(Социолог Јово Бакић, телевизија Н1, 21. март)
***
Сергеј Трифуновић је шоумен. Он је у овом тренутку најуспешнији политичар у Србији, иако његова странка не
постоји. На сличном антиполитичком таласу на власт су
дошли разни, укључујући и Трампа и популисте у Италији. Сергејева странка може да јако нарасте као балон,
али не мислим да може да донесе нешто добро.
(Новинар Теофил Панчић, сајт „Аутономија”, 14. март)

Градски већници имали су током претходних седам дана две
седнице. На првој од њих, 21.
марта, било је четрнаест тачака дневног реда.
Најпре се, кратко, разговарало о пословању јавних предузећа у претходној години. Иако је
ово обимна тема, овог пута радило се заправо о једном од неколико корака после којих ће
представници ових фирми поднети пуне извештаје, те причати о предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању. Представљен је и Нацрт одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица.
Затим, на ред су дошли извештаји о пословању месних
заједница за 2018. на Тесли,
Стрелишту и у Горњем граду,
те МЗ Младост. Закључено је
и да ШОСО „Мара Мандић”
треба да учествује на конкурсу

за суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и
инвестиционог одржавања објеката (пред)школских установа
на територији АП Војводине.
Град ће бити апликант на
јавном позиву за доделу средстава из буџетског фонда за
унапређење енергетске ефика-

сности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. године у јединицама локалне самоуправе, који је расписало
Ми ни стар ство ру дар ства и
енергетике, с предлогом пројекта који се односи на МЗ Центар. И предложени пројекти

„Изградња тротоара поред саобраћајница Улице 7. нова и
Црепајски пут у северној индустријској зони”, те „Израда
пројектно-техничке документације за укрсно место – кружни ток саобраћаја код северне индустријске зоне” биће упућени на одговарајући јавни позив односно конкурс за суфинансирање.
Образован је онда Тим за
спровођење активности у вези
са оснивањем нове установе социјалне заштите у Панчеву, а
манифестације „10. еко-регата Тамиш” и „Дан Дунава 2019”
утврђене су за градске.
На састанку одржаном 26.
марта одлучено је да се на поменути јавни позив Министарства рударства и енергетике
по ша ље и пред лог про јек та
„Унапређење енергетске ефикасности Градске управе”.

ОДРЖАНО ОСМО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Против свих подела
Говорили студент
Миша Секулић,
оснивач „Отпора”
Срђан Миливојевић
и Борко Стефановић
Испред Културног центра на
Корзоу, 22. марта, на осмом
протесту „1 од 5 милиона” окупио се поново велики број грађана. Говорници су били студент Миша Секулић, оснивач
„Отпора” Срђан Миливојевић
и један од лидера Савеза за Србију Борко Стефановић, чија
је крвава кошуља и била повод
за пр во оку пља ње гра ђа на.
Секулић је рекао да је сива

свакодневица много младих
досад отерала из наше земље,
али да они који су остали, неће допустити да буду отерани,
јер у Србији виде будућност.
Додао је да нико неће зауставити људе који се боре за боље
Панчево и Србију.
Про тив свих по де ла ко је
власт прави у Србији је Миливојевић. Он је рекао да једина
подела међу људима може бити она на људе и нељуде, те да
„за нељуде нема места у политици”. Он је паметну и храбру
децу Србије упоредио с 1.300
каплара српске војске у Првом
светском рату, па је казао да
су млади синоним за слободу.

Стефановић је поручио да је
наш град за њега светлост коју
два светионика далеко бацају,
а не власт која је народ гурнула на ивицу сиромаштва. Подвукао је да је опозиција без обзира на разлике сложна у борби против те власти, као и да
се протести не одржавају „због
једне поломљене главе и крваве кошуље, него из пет милиона разлога”. Рекао је да ће овог
пута бити лустрације и да неће
бити прелетача и прелетања,
јер је народ устао. Позвао је
наше суграђанке и суграђане
да са осмехом, снажни и без
подела, дођу у Београд 13. априла на велики протест.

Грађани су у протестној шетњи ишли Улицом војводе Радомира Путника ка главној аутобуској станици, а онда се колона вратила ка згради Градске управе и Успенској цркви.
Први пут током шетње, поред
уобичајених речи подршке грађана који су се нашли на улицама, чула се и оштра критика
неких људи са аутобуског стајалишта. Добили су ред одговора, ред звиждука.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ХРОНИКА

Петак, 29. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У ОКВИРУ ОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

ЧЛАНОВИ ВЛАДЕ У ПАНЧЕВУ

СВА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ

Детектовање проблема

Милион евра здравственим
институцијама у Србији
У Дому Народне скупштине Републике Србије, 22. марта, потписани су
Меморандум о сарадњи између компаније НИС и Министарства здравља
Републике Србије, као и споразуми о
сарадњи НИС-а и тринаест локалних
самоуправа у којима компанија послује. Наиме, НИС у оквиру овогодишњег програма „Заједници заједно”
улаже готово милион евра (116,5 милиона динара) у побољшање рада
здравствених установа у тринаест градова и општина широм Србије.
Поред нашег града, заступљени су
и Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак,
Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште, Кањижа и Пландиште.

Није обавеза, већ привилегија
Споразуме су потписали Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а,
Златибор Лончар, министар здравља
Републике Србије, и представници
тринаест општина и градова у којима
се програм спроводи.

Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је и
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић и министар омладине
и спорта Вања Удовичић, у пратњи
директора неколико великих јавних предузећа, били су у радној посети нашем граду, односно Јужноба нат ском управ ном окру гу, 27.
марта. Жеља им је била, како се
могло чути, да покажу да су спремни да на терену, у локалним само-

привилегија. Уверен сам да ће сви
поздравити одлуку да сва средства
из програма „Заједници заједно” у
овој години усмеримо управо у заштиту дечјег здравља. Ова улагања
остају наше трајно опредељење и не
зависе од остварене добити – подвукао је Тјурдењев.

БУ ДУЋ НОСТ НА ДЕ ЛУ

Додао је да је сигуран да „опрема
коју смо донирали здравству у Србији, пре свега дечјим болницама, већ
даје добре резултате”.
Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, у име локалних самоуправа
захвалио је компанији НИС на дугогодишњој сарадњи и навео значај подршке здравственим установама у
оквиру програма „Заједници заједно”.
– За десет година рада на овом пројекту успели смо да побољшамо услове живота. Ове године у оквиру споразума између Министарства здравља
Републике Србије и Нафтне индустрије Србије сви ћемо се оријентисати на
најосетљивију и најбитнију друштвену област, а то је здравствена заштита
првенствено деце и младих. Сигуран
сам да ћемо ми као локалне самоу-

праве, градови и општине бити спремни да имамо добре пројекте заједно с
НИС-ом, да најбољи пројекти буду
вредновани, као и да ове инвестиције
буду дистрибуиране тамо где је најпотребније. Ради се о плусу за све ове
градове, то је велики плус за Србију,
као и за социјалну и здравствену заштиту – образложио је Вучевић.

Конкурс на сајту НИС-а
Потписивањем споразума о сарадњи
између НИС-а и тринаест локалних
заједница уједно почиње и овогодишњи конкурс „Заједници заједно”. Водећи се чињеницом да је само здрава
заједница јака, НИС је овогодишњи
буџет у оквиру програма у укупном
износу од 116,5 милиона динара усмерио искључиво у области здравствене
заштите деце и омладине.
На овај начин компанија жели да
допринесе даљем развоју локалних заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета живота у њима, посебно најмлађих. У складу с тим циљем, у сваком граду или општини у
којима се програм спроводи, биће финансирано до пет пројеката које здравствене установе пријаве. О избору пројеката одлучиваће Комисија састављена од представника Министарства здравља, НИС-а и локалне заједнице.
Пропозиције јавног конкурса „Заједници заједно” могу се наћи на www.zajednicizajedno.nis.eu, а резултати конкурса биће објављени до 31. маја.
С. Трајковић

Пробни попис становништва

Свака промена прија

Грађанима ће бити постављана питања о броју чланова домаћинства,
сродству, години изградње зграде,
инфраструктури стамбеног објекта
(водоводу, канализацији, електричној енергији). Такође, постоје питања које се односе на миграције, на

економска, образовна обележја и томе слично.
Моле се грађани да изађу у сусрет
пописивачима.
По попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Србији, у граду Панчеву живело је укупно 123.414
становника, што представља 1,72 одсто од укупног броја становника Србије, односно 42,02 одсто од од укупног броја становника Јужнобанатског
округа.
У Србији су, према овом попису,
живела 7.186.862 становника.
С. Т.

управама, разговарају о конкрет- свећено ради, те да је сигурна да
ним проблемима и да траже зајед- ће оно што је договорено бити и
испуњено.
ничка решења.
Након тога делеОни су најпре отигација из Београда разшли у ОШ „Свети Саговарала је с градоначелва”, где је Удовичић,
ником Панчева Сашом
као поклон Владе, преПавло вим. На њего ву
дао кошеве, голове и
иницијативу, како је калопте за тимске спор- Удовичић:
сније рекао, било је речи
тове представницима Панчево је
о железничком превозу
школе.
град који
путника из нашег града
– Најјача данашња
ка престоници и обрнупорука су показани за- процентуално
то, као и о важним инједништво и тимски највише издваја
фраструктурним пројекдух. Иза нас су видљи- за спорт.
тима у вези са северном
ви резултати. Имали
индустријском зоном.
смо квалитетне разгоРазговор са Зораворе чији ће се плодови видети у
наредних шест месеци. Панчево је ном Михајловић објављен је на треград који процентуално највише ћој страни овог издања новина.
издваја за спорт. Гледали смо у
С. Т.

КАКО СЕ БОРИТЕ С ПРОЛЕЋНИМ УМОРОМ?

В. МИЛИВОЈЕВИЋ

Предвиђено је да се тестирају методолошка, организациона и информатичка решења.
Овај попис ће бити одржан у педесет једном граду и општини у Републици Србији. Пописивачи ће посетити 20.000 домаћинстава и око 50.000
грађана на територији Републике Србије. Свако домаћинство обухваћено
пробним пописом посетиће овлашћени пописивач, који ће на основу добијених одговора попунити електронски образац на лаптопу. На територији града Панчева пробни попис
спроводиће се у Јабуци и Панчеву.

Зорана Михајловић, Вања Удовичић и Саша Павлов

НАША АНКЕТА

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

Од 1. до 30. априла ове године Републички завод за статистику спровешће пробни попис становништва, домаћинстава и станова, који се ради у
сваком пописном циклусу, како би
били тестирани сви инструменти који су припремљени за попис 2021.

школи тренинг младих кошаркашица КК-а „Тамиш”. Потпредседница Михајловић и ја смо у тиму
који организује европско првенство
у кошарци за жене ове године у нашој земљи. Желимо да кроз систем
школског спорта привучемо што
ве ћи број де вој чи ца да се ба ве
спортовима које воле – рекао је
Удовичић.
Затим је одржан састанак с начелницом Јужнобанатског управног окру га Да ни је лом Лон чар и
челницима локалних самоуправа с
ове територије. Начелница је рекла да су домаћини из осам општина и градова разговарали са
члановима тима који озбиљно и по-

Представници локалних самоуправа са пословодством НИС-а

НИС под слоганом „Будућност на делу” већ годинама улаже средства у
подршку младима, а доприноси и побољшању услова за рад у здравственим и социјалним установама од ширег друштвеног значаја. Током последњих једанаест година компанија је у друштвено одговорно пословање
уложила преко 3,7 милијарди динара, а само у рад здравствених установа широм Србије готово 100 милиона динара.
Лончар је овом приликом поздравио иницијативу компаније НИС, која је сва средства програма „Заједници заједно” усмерила у здравство.
– Увек искрено поздрављам овакве
иницијативе, у оквиру којих се друштвено одговорне компаније, попут
НИС-а, опредељују да пруже подршку здравству широм Србије. Искрено се надам да ћемо у наредном периоду уз неке нове победе и активности наставити наше партнерство – казао је Лончар.
Генерални директор НИС-а Тјурдењев рекао је да је здравље младих
драгоцено и навео значај улагања компаније у здравствене установе.
– Наша права добит је најбоља
могућа будућност сваког детета, а
инвестиција у то није обавеза, већ

Састанци с начелницом
Округа и првим људима
јужнобанатских градова и
општина

В. ЛУКИЋ

У пролеће се буди успавана природа,
али и наше тело се припрема за крај
зимске сезоне. Потребно нам је више
енергије, дани постају дужи и желимо
да све више времена будемо напољу на
сунцу и да смо активни. Наше тело се у
пролеће суочава с прилагођавањем новим условима, а промене највише осећају хронични болесници и метеоропате. Најчешће се јављају необјашњив
умор, малаксалост, главобоља, промене расположења, пад имунитета, губитак апетита, немиран сан, анксиозност,
безвољност, као и осцилације артеријског притиска. Такве промене често се
називају пролећним умором.
Пролећни умор није болест, већ привремено стање које траје док се организам не адаптира на ново годишње
доба. Питали смо суграђане да ли осећају неке од симптома, прија ли им
промена и да ли се радују пролећу.
ВЕСНА МИЛИВОЈЕВИЋ,
професорка немачког језика:
– Чула сам за пролећни умор, то
није само фраза, то је чињеница. Ор-

Н. БОЛДОВИНА

З. ЈОВАНОВИЋ

ганизам је после зимског периода исцрпљен и када дође лепо време, осећамо умор, малаксалост, недостају
нам витамини. Али то можемо спречити ако се током зиме здраво хранимо, тренирамо, а ко је алергичан,
као ја, мора на време да почне да користи лекове. Промена свакако прија и радујем се пролећу.
ВЕСНА ЛУКИЋ, предузетница:
– Ја сам пролећно дете и радујем
се пролећу. Чула сам за пролећни
умор. У зависности од времена, мењају ми се осећања и расположење.
Али свака промена прија, посебно
ако је набоље.
НАТАЛИЈА БОЛДОВИНА,
студенткиња:
– Пролеће је моје омиљено годишње доба. И мени лично ова промена прија. Нормално, на почетку је тешко док се организам не навикне на
промену температуре, али волим пролећно време, прија ми сунце, буди
енергију.

Д. КОВАЧЕВИЋ

С. ХАЏИЋ

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, сликар:
– Пролећни умор се јавља на преласку из зиме у пролеће. Наравно,
некоме та промена прија, а неко осећа одређене симптоме као што су
умор и малаксалост. Волим пролеће, при ро да се бу ди, све по ста је
веселије.
ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ,
фудбалски тренер:
– Чуо сам за ту фразу и сматрам да
је то велика грешка. Ја много волим
пролеће, лепше се осећам и ништа
ми не смета.
СТЕВАН ХАЏИЋ, електрозаваривач:
– Мени лично промена не смета.
Ви ше во лим про ле ће не го зи му,
али се радујем сваком годишњем добу, јер моје расположење не зависи
од годишњег доба, већ од оног што
осе ћам. Сва ко го ди шње до ба је
ле по ка да зна те се би да уде си те
живот.
Анкетирале: Глорија Стојановић и
Милица Самарџија
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ДРУШТВО
ПАНЧЕВАЧКИ ЂАЦИ НА ЕКСКУРЗИЈИ У ДАЛЕКОМ СВЕТУ

УСПЕХ УЧЕНИКА
ГИМНАЗИЈЕ

„Гимзелени”
у Бремену
Чла но ви еко ло шке сек ци је
„Гимзелени” панчевачке Гимназије представљаће Србију на
Петој интернационалној конференцији о екологији, која ће
бити одржана од 10. до 13. маја у немачком граду Бремену.
Њихов пројекат „Екологија чини школу” понео је изузетно
признање на недавно завршеном Међународном конкурсу
„Гете института” из Москве.
Жири је наградио „Гимзелене”
позивом да представљају Србију и панчевачку Гимназију
„Урош Предић” на тој великој
европској еколошкој манифестацији. Реализацију пројекта
„Екологија чини школу”, као и
путовање у Немачку помогли
су програм PASCH Београд и
београдски „Гете институт”.
Еколошка секција је основана у Гимназији „Урош Предић”
пре осам година и од тада њени чланови све ангажованије
и креативније спроводе пројекте у нашој локалној заједници с циљем подизања еколошке свести.

ГДЕ СМО МИ, А ГДЕ СУ ЈАПАНЦИ
Смеју ли јапански
ђаци да у школи
праве резервне
делове за аутомобиле
својих професора
„Ви, децо, стварно морате да
пропаднете. Јапанци имају један једини празник – па и тада раде!”, каже Ирфан Менсур у улози професора у популарном филму „Тесна кожа”.
Генерације ђака у Србији одрасле су уз мит да су Јапанци
веома вредан народ, а да смо
ми џабалебароши и нерадници. Проблем је то што многи
на ову антологијску сцену гледају из погрешне перспективе, јер је професор који ово
говори намћор, односно негативан лик. Потискује се чињеница да су ђаци којима се обраћа недисциплиновани, да не
уче, глупирају се, не поштују
професора... Реч је о филму
из осамдесетих у коме је приказано друштво које ниподаштава важност поштења и рада,
а слави полтронство, бахатост

су гости Националног института за технологију у граду Кисаразу. Он каже да горепоменути мит нема везе с реалношћу и да, уопштено гледано,
већина Јапанаца има осмочасовно радно време. Оно што
их удаљава од наших радних
навика, јесте то што они предано раде свој посао. Јапански народ, каже Божичковић,
има радну културу и негује пословну етику.
Када је, конкретно, о његовој
професији реч, наводи:
– Њихов образовни систем
је утемељен на уређеним међуљудским односима. Видно
је указивање поштовања између наставника и ученика, у
оба смера. Многе ствари које
ми радимо, у Јапану нису дозвољене. На пример, није примерено да у интернату професор улази у просторије где
бораве ученици. Они не контролишу и не надгледају своје ђаке. С друге стране, не
прави се проблем ако наставник подигне глас, па чак и
извређа ученика, уколико се

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
У ПАНЧЕВУ

Радионица
за основце
Недавно је у ОШ „Јован Јовановић Змај” одржана едукативна радионица о енергетској
ефикасности за ученике шестих разреда, на којој су учествовали и основци из школа
„Васа Живковић” и „Стевица
Јовановић”. Реч је о еколошком
програму ГИЗ-а (Немачка организација за међународну сарадњу), који је у нашем граду
организовао Секретаријат за заштиту животне средине Панчева. Циљ едукације био је да
се деца у основним школама
науче и подстакну да воде рачуна о важности рационалне
употребе енергије и енергетској ефикасности како у школи, тако и у својим домовима.
Радионица је реализована кроз

Петак, 29. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Робот (у првом плану) – заједнички пројекат
и неодговорност. У тако креираном друштву слика Јапанаца који предано раде и живе,
делује саркастично и смешно.
Владимир Божичковић, професор Машинске школе Панчево, недавно је са својим ученицима боравио у Јапану. Били

непримерено понаша. Код нас
би наставник због тога био
суспендован.
Зачудило га је у први мах
што на Институту немају теткице – једноставно, нису им
потребне. Ученици и професори сами чисте и сређују про-

Панчевци с вршњацима у далеком Јапану
стор у коме бораве – смена
ко ја до ла зи по сле њи хо ве,
затиче све на своме месту и
чисто.
– Допринос појединца колективу је оно што их карактерише. Код нас то не постоји, јер сви гледају само своје
потребе, не водећи рачуна о
околини. На пример, многи
Ја пан ци но се ма ске пре ко
лица како би заштитили друге кад су болесни. Запослени
у образовним установама су
поштовани и цењени у заједници, а професори у Јапану
схва та ју свој по сао ве о ма
озбиљ но и све сни су да то
што раде има велики значај
за
за јед ни цу
–
ка же
Божичковић.
Образовни објекти поменутог института у Кисаразуу слични су онима у развијеној Европи. Учионице имају стандардну школску опрему, али је ђацима на располагању велики
број различитих добро опремљених лабораторија. На сваком кораку, каже Владимир

Божичковић, види се да Институт има новца.
– Ђаци и професори добијају оно што им треба. Индивидуални рад са учеником је

Панчевачки ђаци
праве роботе као
Јапанци. Али, кад га
заврше, растуре га да
би од истих делова
направили други.
Јапанци своје чувају.
основни принцип и сваки ђак
у сарадњи с професором ради
на једном пројекту и по неколико година. Школа максимално подржава њихово ангажовање и потребе како би се
пројекат реализовао до краја.
Али нека њихова правила нама из гле да ју пре стро го... У

нашој школи, на пример, сваком професору и ученику доступан је 3Д штампач. Тако
смо недавно организовали радионицу на којој су наши ђаци
направили пластичан део за
аутомобил школског вероучитеља. То је за Јапанце незамисливо, док је нама нормална,
чак похвална ствар – испричао је Владимир Божичковић,
додајући да на свом институту
Јапанци користе исте софтвере за 3Д моделирање као и ми
и да у многим стручним, нарочито практичним стварима
не заостајемо за њима.
У Машинској школи Панчево ђаци и наставници праве
роботе као и Јапанци. Међутим, за разлику од далеких колега, наши машинци, чим заврше свог робота, морају да га
раставе, јер су им делови потребни за неки други пројекат. Код Јапанаца то није случај – они праве другог, јер су
усмерени на развој и технолошко унапређивање и, једноставно, имају пара.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПАНЧЕВУ ОТВОРИЛА НОВИ КАБИНЕТ ЗА АУТОМАТИКУ

Без добрих радника нема напретка
НИС помаже
панчевачким
стручним школама
Стручњаци за
21. век

ин тер ак тив но дру же ње, као
комбинација предавања и мини-такмичења у друштвеној
игри „Играј за енергију”, која
је креирана у оквиру ГИЗ пројекта српско-немачке развојне
сарадње „Енергетска ефикасност у јавним зградама”, а намењена је деци од дванаест до
шеснаест година.
Сви учесници су на поклон
добили мајицу и торбицу, а победници друштвену игру. Школе учесници ове радионице такође су добиле по три друштвене игре, како би се и остала деца која сад нису имала прилику да присуствују радионици,
такође кроз игру, научила важности рационалне употребе
енергије. Вреди истаћи да су
наши суграђани – домари у
основним и средњим школама
и Предшколској установи „Дечја радост”, као и директори
школа и њихови стручни сарадници, у сарадњи с ГИЗ-ом,
прошли обуку за примену мера енергетске ефикасности и
уштеду енергије у васпитнообразовним установама.

Ђаци Електротехничке школе
„Никола Тесла” добили су прошлог пет ка, 22. мар та,
савременo опремљен кабинет
за одржавање наставе из аутоматике, чије је уређење подржала компанија НИС износом
од милион динара, у оквиру
свог корпоративног програма
„Енергија знања”, а на основу
Меморандума о сарадњи који
су НИС и Електротехничка
школа потписали у децембру
2017. године.
Кабинет за аутоматику опремљен је са 12 рачунара, пројектором и дидактичким средством „Фесто едукит” и ученици ће бити у прилици да
кроз конкретне вежбе науче о
систему аутоматског управљања, мерењу протока, притиска
и температуре флуида. Дидактички уређај симулира услове
у правом радном окружењу,
тако да ће будући електротехничари током школовања моћи да вежбају у реалним условима процесне индустрије.

Процес прилагођавања
Ни ко ла Ћур чин, ди рек тор
Електротехничке школе „Никола Тесла”, овом приликом
је истакао важну улогу Рафи-

нерије у привредном развоју
нашег града и подсетио да су
многе генерације стручњака
из области електротехнике стасавале у складу с технолошким
напретком НИС-а. И сама школа, према његовим речима,
хватала је корак с потребама
индустрије, па су наставни програми прилагођавани.
– Сарадња с НИС-ом утицала је на повећање интересовања основаца за смер процесног
управљања, што се осетило ове
године на упису. На основу квалитета ђака који долазе, имаћемо квалитетније техничаре
и касније инжењере. Донација
која је данас стигла је једно дидактичко средство, које ће побољшати наставу. Ово средство
је везано за процесну индустрију и, поред базичног знања, омогућава и контролу, програми-

рање и симулацију онога што
се види у неким контролним
собама, реалних процеса. Младима је битно да знају да постоји перспектива – изјавио је
Ћурчин.
Он је подсетио да је ове
школске године, у консултацији са инжењерима Рафинерије нафте Панчево, у овој
панчевачкој стручној школи
допуњен и прилагођен наставни програм на образовном смеру електротехничар процесног
управљања, чиме су унапређени услови школовања кадра
за потребе Рафинерије нафте
у Панчеву.

Потреба индустрије
Владимир Гагић, директор Блока Прерада компаније НИС,
том приликом је истакао да
Рафинерија користи најсавре-

менија средства када је у питању аутоматизација у рафинеријској преради, као и да је
права вредност да ученици могу да виде како то у стварности изгледа. Како је рекао, НИС
је у претходном периоду донирао и два милиона динара
за опремање кабинета у још
две панчевачке средње стручне школе: у Техничкој школи
су отворене паметна учионица и еколошка лабораторија, а
у Машинској је уређен кабинет за мехатронику.
– Рафинерија нафте Панчево се развија у континуитету,
прелазимо пут једне убрзане
модернизације. У 2012. години пројекат МHC-а нас је ставио у раван с рафинеријама у
окружењу, али ми нисмо ту
ста ли. Мно го про је ка та је
реализовано у међувремену и

сада радимо на пројекту дубоке прераде, који ће нас ставити испред многих рафинерија
у источној Европи, а верујем и
у западној Европи. Оно што је
битно за нас, јесте да, поред
нове опреме и процеса које
уводимо, имамо и кадар који
може да ради том опремом и
из тог разлога имамо промене
образовних профила, како бисмо их прилагодили нашим
потребама – додао је Гагић.
Кроз свој корпоративни програм „Енергија знања” компанија НИС већ седму годину
сарађује са образовним и научним институцијама у Србији и иностранству, с циљем
доприноса науци и образовању, као и прилагођавања студијских програма потребама
тр жи шта. Ра ди по бољ ша ња
услова за рад ученика и студената компанија НИС је у
оквиру овог програма до сада
опремила преко педесет учионица и лабораторија у школама и на факултетима у Србији. За свој допринос развоју
образовања НИС је прва компанија добитник престижне
„Светосавске награде”, коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ТЕМА БРОЈА

Петак, 29. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Настојимо да приликом смештаја обезбедимо склад људи
сличних особина, образовања, година живота и интересовања.
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Тања Лукић, директорка Геронтолошког центра

О СМЕШТАЈУ У ДОМОВИМА СТАРИХ, УЗДУЖ И ПОПРЕКО

КАД СТАРОСТ ПРЕСУДИ ДА ЈЕ ВРЕМЕ ДА МЕЊАТЕ АДРЕСУ
У Панчеву поред
Геронтолошког центра
постоје и три
лиценцирана
приватна дома

услуге лекара – стручних консултаната из различитих области; физикални третмани; исхрана (три оброка, ужина и дијетални режим када је неопходно); хигијена (простора, гардеробе и лична); услуге социјалног рада, као и радне и социјалне терапије.

Разлика је у цени
и искуству
Већина нас у животу дочека
дан кад родитељи престају да
буду они који брину о нама и
када се, у трену, улоге замене.
Новонастала ситуација нам
углавном не представља проблем, све док су родитељи здрави и покретни. Међутим, када
се догоди болест, попут деменције, шлога, прелома кука..., и
када мајка или отац постану
зависни од наше свакодневне
помоћи, тада већ ситуација почиње да се озбиљно усложњава. Јер, поред бриге за њих,
имамо и сопствену породицу,
посао и друге обавезе од којих
не дижемо главу.
Уз сву добру вољу, често је
немогуће наћи додатно време
и снагу за свакодневно неговање наших вољених. Смештај у
дом за стара лица тада постаје
једино решење.

Једини логичан корак
Иако и сама помисао на то код
већине људи изазива осећај кривице, стручњаци кажу да нема
потребе да прекоревамо себе.
Чињеница је да домови за старе нису никаква места туге и
чемера, напротив: тамо су нашим старијим члановима породице осигурани квалитетна
здравствена заштита и целодневни надзор стручног особља.
Прво што ћете сазнати кад
кренете да се распитујете о домовима за старе у Панчеву, јесте да код нас постојe „државни” Геронтолошки центар и три

У Геронтолошки
центар можете ако
сте стари више од
65 година (мушкарци)
односно 60 година
(жене) и имате
тешкоће да живите
самостално.
приватна дома – два у самом
граду и један у оближњем селу.
Када вас било који од домова
у Панчеву или Србији заинтересује, врло је важно да на сајту
Министарства за рад, запошљава ње, борач ка и социјална

Како изгледа дан у дому

Јесен живота може бити лепа
питања проверите да ли има
лиценцу односно дозволу за рад.
За ове у Панчеву то смо проверили ми и резултат је следећи:
сва четири дома активна у нашем граду имају лиценце. То

установе која постоји већ скоро три деценије уливају највише поверења. Стога смо се и
ми најпре запутили тамо, како
бисмо се распитали о ценама
и условима смештаја.

говор и упознавање да бисмо
извршили процену и донели одлуку о пријему – казала је за
„Панчевац” Тања Лукић, директорка Геронтолошког центра,
додајући да они с подједнаком

Једна од бројних активности у Дому
гарантује да испуњавају строге
услове у погледу простора, опреме, потребних стручних радника, смештаја корисника, њихове исхране, хигијене и бројних
других аспеката који су до детаља прописани законом.

Шта нуди Геронтолошки
Потрага за адекватним смештајем најчешће креће од Геронтолошког центра, а Панчевци то објашњавају ставом да
им традиција и искуство те

– Основне информације о смештају заинтересованима могу
пружити наши социјални радници. Они ће уједно потенцијалног корисника усмерити на
Центар за социјални рад, где се
предаје и обрађује неопходна
документација. Иако та процедура делује компликовано и дуготрајно, у пракси није тако. У
најкраћем могућем року обрађени захтев се усмерава у дом.
Потом наш стручни тим позива
потенцијалног корисника на раз-

пажњом прилазе свим будућим
корисницима.
– Индивидуални приступ и
лични контакт су важни, јер настојимо да приликом смештаја
обезбедимо склад људи сличних

држављанима Србије који су
навршили 65 година (мушкарци) односно 60 година живота
(жене), а који услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално без целодневне подршке, неге или
надзора. Како каже Тања Лукић, установа тренутно има слободних места за непокретне и
покретне ментално очуване кориснике, али заузето је свих 12
места намењених дементним
покретним корисницима у блоку где су обезбеђени целодневни надзор и нега.
– Нажалост, тренутно имамо око тридесет захтева на листи чекања управо за ову категорију корисника. Будући да је
наша установа почетком године добила лиценцу и повећани
капацитет за рад, циљ нам је
да пронађемо могућност прекомпозиције постојећих капацитета како бисмо изашли у
сусрет потребама локалне заједнице – рекла је Тања Лукић.

Цене смештаја
Колико ће боравак у Геронтолошком центру коштати на месечном нивоу, зависи од врсте
смештаја и здравственог стања
корисника. Тако, на пример,
цена за корисника коме је неопходна туђа помоћ износи око

Приватни домови:
Заједничка
брзо, али скупо решење
одлука
Психолог Марија Достић потврђује да одлука о смештају
члана породице у старачки дом
није ни за кога лака, али у већини случајева јесте добро решење, под условом да је заједнички донесена.
– Дом треба да значи оно
што звучи: место где се неко
осећа као код куће, где се дани пуне смислом и могућностима, какве се иначе пропуштају у усамљености између
зидова. Немојте трошити време и снагу одлажући дом све
док он не постане неминовност. Преиспитајте своја уверења, распитајте се, разговарајте и с породицом и са стручним лицима и тек тада донесите одлуку. Када сви чланови
у њој буду једногласни, онда је
време за делање – објашњава
Марија Достић.

Када члана породице треба
без одлагања сместити у дом
и немате времена за чекање
на процедуре у центру за социјални рад, приватни домови су најбрже, али и скупље
решење. Неретко се дешава
да породица не може да издржи тај издатак, па после кратког времена премести стару
особу у Геронтолошки центар.
У приватним домовима кажу да су њихове предности
слична понуда услуга, а луксузнији смештај, као и чињеница да је пријем корисника
поједностављен јер се врши
без посредовања центра за социјални рад.
– Уз подношење захтева за
смештај, потребно је доставити медицинску и основну
идентификациону документацију, као и чек од пензије.

На самом пријему социјални
радник врши пријемну процену, након чега корисника
прегледа домски лекар.
Уколико нема контраиндикација, доноси се одлука о пријему и склапа се уговор о смештају, који може бити на одређено (обично на дневном,
недељном или месечном нивоу) или неодређено време.
Ова погодност се углавном
користи када сродници користе годишњи одмор, или је
потребан краћи боравак због
опоравка – каже Љиљана Величковић, социјална радница у једном приватном дому.
Према њеним речима, цене смештаја у тој установи зависе од врсте собе и процењеног степена функционалне
способности и крећу се од 360
до 650 евра месечно.

Целодневна подршка много значи
особина, образовања, година живота и интересовања, како би
адаптација била што успешнија, а свеобухватно збрињавање
квалитетније. Ипак, ако се ради
о корисницима зависним од туђе помоћи – пре свега непокретним, али и покретним с променама у менталном статусу – пријемна процена се најчешће не
обавља на описани начин, већ
се тражи место у складу са здравственим стањем пацијента – нагласила је Лукићева.

Услови за пријем
Услу гу дом ског сме шта ја
Геронтолошки центар пружа

36.000, а за самосталног у трокреветној соби 27.000 динара.
За становање у двокреветном
апартману треба издвојити око
37.500 динара. У случају да
пензија смештеног лица није
довољна, у Геронтолошком центру кажу да у трошковима смештаја учествују деца корисника или се финансирање врши
из буџета РС, у складу с проценом Центра за социјални рад.
У цену је, поред смештаја у
комфорним собама (око 32 квадрата) с купатилом и терасом,
урачунато и следеће: 24-часовни надзор здравствене службе;
стално запослени лекар, али и

У Геронтолошком центру с поносом истичу да изузетно воде
рачуна да дани њихових корисника буду испуњени ведрином, надом и различитим активностима.
– Сваког месеца организујемо многобројна дружења, приредбе, концерте, излете. За наше покретне кориснике дан почиње доручком у лепо уређеном ресторану, а затим могу у
друштву попити кафу у клубу.
Након тога они који то желе
одлазе на гимнастику и вежбе
меморије. Обично се окупи око
четрдесет корисника, који уз
позитивну енергију која ту влада заборављају на године. Сваког дана се у преподневним сатима реализују и разне секције, па време до ручка брзо прође. Након ручка се, наравно,
прилегне, па опет следе кафица

ЗА О БИ ЂИ ТЕ
НЕЛЕГАЛ НЕ
Најбољи подсетник Панчевцима на то колико је важно
проверити да ли дом за који су заинтересовани поседује
лиценцу,
јесте
трагедија која се у центру
нашег града догодила у октобру 2016, када су у пожару у нелегалном дому „Оаза
среће” у Улици Светог Саве
погинуле три особе, а повређено је њих једанаест.
Занимљиво је да је власници тог тома два пута пре тога забрањиван рад на друге
две локације у граду. Она је
након што је признала кривицу, осуђена на годину дана кућног затвора.
и разговор с пријатељима –
описује Станојка Мартиновић
Антић, социјална радница у Геронтолошком центру.
Она истиче да корисници установе по лепом времену дане најрадије проводе у парку око самог здања, а готово сваког поподнева посећују их гости – деца из вртића и школа, млади
музичари и многи други.
– Наши корисници највише
воле музику и игранке, јер им
се тада срце подмлађује. На
дешавања доводимо и кориснике с деменцијом, као и оне
из стационара, ако могу да седе у колицима. Времена има и
за породицу и пријатеље, који
увек могу да их посећују, али
и да их одведу на породични
ручак или вишедневни боравак код ку ће – ка же на ша
саговорница.
Према речима ове социјалне раднице, већина корисника
је у дому задовољна.
– Мали је број оних који имају неких замерки. Уз добру вољу увек се нађе решење за све.
Ипак, понекад буде и оних који закључе да дом није опција
за њих, па се врате кући. То је
сасвим у реду и ми то апсолутно поштујемо. Поента и јесте у
томе да људи смештени у дом
осете да је то добро за њих: да
осећају сигурност, заједништво
и поверење – истакла је Станојка Мартиновић Антић.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ХРОНИКА

ПСИХОЛОЗИ, ДЕРМАТОЛОЗИ И КОЗМЕТИЧАРИ ВАМ САВЕТУЈУ

Х РАНА З А Д У Ш У

Компас
којих се игла компаса (не)
помера представљају одредницу нашег животног постигнућа. Ако смо се „пробудили” из једноличног шума свакодневице схвативши да смо
залутали у професију, везу,
брак, болест, незадовољство...,
добро је. Само будни можемо да наштелујемо наш унутрашњи компас по себи, а не
по другима.
Жељени смер није лако задржати и прецизна игла нашег унутрашњег водича треПише: Марија Достић,
ба да буде под сталним надпсихолог
зором наших осећања, а не
Драги моји, дешава нам се мисли. Знаћемо да смо на
да се у неком тренутку „трг- правом путу јер проналазинемо” као из неког сна и схва- мо путоказе које пратимо с
тимо да смо, улажући време, лакоћом. Учење нових веновац и труд да стигнемо не- штина не представља нам нагде, остали у добро утабаном, пор, већ задовољство. Осеузаном рову који називамо ћамо усаглашеност са свасвојим животом.
ком одлуком коју донесемо
Унутрашњи глас, најпреци- у вези са животом и улогама
знији компас икада констру- које желимо да преузмемо.
исан, непогрешиво нас наво- Страх уступа место дечјој ради да пра ти мо
дозналости што
смер који одресе ве што по и ђују наше мисли,
гра ва ци ље ви уверења и акцима, правећи их
је. Сви подешадо сти жним и
ва мо „ком пас” За лични успех
лако уклопивим
ми сли ма,
на проглашавамо
у
пре див ни
осно ву
ко јих
фрак тал ко ји
уклапање у туђа
правимо унутраправимо од свошње скице путе- мишљења.
јих дана.
ва које би требаКа да жи ло да пре ђе мо
вот ни ком пас
како бисмо достигли циљ што наштелујемо на учење, љубав
испуњава наша највећа оче- и захвалност, једино о чему
кивања. И баш ту негде „за- треба да водимо рачуна, јелепи се” игла компаса, јер сте уживање у креирању жисмо убеђени да радимо у сво- вотног пута који одговара неју корист. У ствари, само смо поновљивој јединствености
вешто подешени да се укла- нашег бића. Тада ћемо с лапамо у очекивања која други коћом чути унутрашњи глас
имају од нас. Многа од тих нашег животног компаса и с
очекивања постављена су из пуним поверењем пратити
љубави према нама још кад емоције које нас усмеравају
смо били веома мали и тако на креирање дана по мери
смо постепено научили да за свог најбољег ЈА.
лични успех проглашавамо
Шта вас (не) покреће – миуклапање у туђа мишљења. сли или осећања, одлука је,
Најдубља уверења на основу као и увек, на вама.

Петак, 29. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕШИТЕ СЕ АКНИ А ДА ВАМ ОЖИЉЦИ
НЕ ОСТАНУ ЗА УСПОМЕНУ
Шта кажу стручњаци
Уз адекватан третман
проблеми с лицем
могу се решити
Прихватите себе и
усвојте здраве навике
Пубертет је један од најбурнијих периода у животу сваког
човека. Промене кроз које пролазе млади не одражавају се
само на њихово расположење,
већ су код већине њих видљиве и на лицу. Бубуљице и акне
умеју да буду упоран проблем,
који понекад може деловати
нерешиво. Доносимо савете козметичара, дерматолога и психолога који ће вам помоћи да
и ви и ваше лице заблистате.
Имати бубуљице, акне и остале проблеме на кожи лица –
терет је који млада особа носи
све теже, поготово у данашње
време када се читав живот „преноси уживо” на друштвеним
мрежама.

Прихватите себе
Према речима психолога Марије Достић, појачан осећај не-

Одржавање хигијене лица је од пресудног значаја
чаним лучењем лојних жлезда
под дејством полних хормона.
– Три су главна узрока настанка акни: наслеђе, полни
хормони, као и нервна и психогена компонента. За њихово
лечење од пресудног је значаја
одржавање хигијене лица, косе и целог тела, као и свакодневна нега одговарајућим пре-

НА ПРА ВИ ТЕ МАСКЕ ОД ГЛИ НЕ И ОВ СА
Бојка Ћорлука тврди да најбоље резултате код акнозне коже дају маске на бази глине и овса, које можете направити
и сами.
На чисту суву кожу нанесите маску од једне кашике глине и мало хладног јогурта (колико да се направи густа смеса). Можете направити и одличну маску тако што ћете
умутити кашику овсеног брашна с топлим пуномасним млеком. Када овас набубри, убаците свеж сок од шаргарепе.
Маске се држе око двадесет минута.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Инстант решења
за вишак килограма

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
С првим данима пролећа схватамо да смо протекле зиме претерали с количином хране и
да смо запоставили физичку
активност. То се одразило на
килограме, али и на тонус коже тела. Стога се многима од
нас у ово доба године не свиђа
сопствени одраз у огледалу.
Прави пут ка решавању ових
проблема могу утабати правилна исхрана и физичка активност. Но за то је потребно
време, које сада немамо, јер је
лето близу. На срећу, постоје
и брза решења: инјекциона липолиза и антицелулит програми. Инјекционом липолизом
не можемо скинути много килограма, али можемо решити
„горуће проблеме” нагомилане

Страну
припремила
Драгана

Кожан

у пределу стомака, бедара, изнад колена, надлактица... Као
основна ампула за разградњу
масти користи се дермастабилон, а додају се и неке активне супстанце, попут силоргамина, које ће учврстити кожу
и подићи тонус. Основни састојак дермастабилона је соја,
која има велику моћ разградње липида. Липолитик се убризгава инјекцијама, а сам третман је брз, безболан и веома
учинковит. Понавља се на три
недеље и довољно је урадити
га у просеку од два до четири
пута.
Антицелулит масаже и лимфне дренаже су незамењиви
третмани у решавању проблема с целулитом. Антицелулит
масаже је добро комбиновати
с још неким третманима, као
што су разне маске на бази
алги, али и крио (хладни) и
термо (топли) гелови за убрзање циркулације и покретање организма да избаци токсине, а самим тим и масне
наслаге. Такође је добро подвргнути се третману радио-таласима, који затежу кожу, стварајући колаген.
Мезотерапија, без обзира на
то да ли се ради инјекционо
или дермаролерима, даје одличне резултате у борби с вишком килограма и целулитом,
као и код затезања коже. За
ово лето ћемо искористити благодети козметике и медицине,
али ћемо и обећати себи (и
одржати обећање!) да ћемо се
здраво хранити и марљиво тренирати од сада па занавек.

сигурности, незадовољства и
(само)деструкције редовно се
јавља у овој ситуацији.
– С обзиром на императиве
данашњег времена, постављање
вредности наглавачке и давање
значаја спољашњим, а не унутрашњим квалитетима, јасно је
зашто млади нису у стању да
прихвате промене на кожи као
саставни део природне емотивно-хормонско-мисаоне олује, која је, колико год да је снажна и
непријатна, као и све у животу,
пролазна – каже Марија Достић.
У жељи да се моментално
реше проблематичне коже, млади на своју руку несмотрено
стављају на лице и тело непроверене препарате, чиме не само да се проблем не решава
већ постаје још израженији.
– Пре него што посегну за било чим за „тренутно” уклањање
недостатака, неопходно је да
консултују стручњаке: нутриционисту, козметичара и дерматолога. Ако је младом човеку немогуће да прихвати себе и свој
изглед, конструктивни разговори с психологом могу много да
помогну, јер праву лепоту свако
треба да потражи унутар себе –
наглашава Марија Достић.

Три узрока
Козметичарка Бојка Ћорлука
каже да се младалачке бубуљице (acne vulgaris) јављају на
себореичној кожи у пубертету
и директно су повезане с поја-

паратима. Они треба да буду
циљано намењени за тај проблем и никако их не треба куповати на своју руку или према препорукама познаника, јер
је сваки тинејџер прича за себе – наглашава Бојка Ћорлука.
Стручњаци су сагласни да су
у случају акни одласци код козметичара обавезни, јер се само хигијенским третманом (комедоекспресијом) лице може
очистити како треба.
– Подразумева се да треба
да одаберете стручног козметичара, како вам не би остали
ожиљци после третмана. Ипак,
треба напоменути и да постоје
акне разорног карактера, које
остављају ожиљак без обзира
на то да ли ћете лице чистити
или не. Добре резултате дају и
салицилна киселина и третман
кисеоником. Код тешких облика акни морају се увести и
лекови, које искључиво преписује дерматолог. Никако се не
препоручује да тинејџери сами дирају лице, јер тако могу
да инфицирају кожу и да направе трајне ожиљке. Исхрана
такође игра важну улогу, па је
пожељно да се бар на неко време избаце сви облици шећера,
засићене масти, млеко, чипс,
газирано и брза храна – каже
Бојка Ћорлука.
Она додаје и да би уместо
пудера требало користити ББ
крему са ознаком „non come-

dogenic”, јер она не запушава
поре. Шминка се скида чим
се уђе у кућу како би кожа
дисала и могла да се лечи и
регенерише.

Чест проблем
Дерматолог прим. др Светлана Грубор из Кабинета за дерматовенерологију КБЦ Земун
открива да су у њеној свакодневној пракси један од најчешћих проблема управо акне,
које се јављају код 80–95% адолесцената.
– Почетак запаљења корена длаке и лојних жлезда настаје у препубертетском периоду, када андрогени хормони надбубрежних жлезда стиму ла тив но де лу ју на лој не
жлезде, а касније током пубертета полни хормони јајника или тестиса преузимају ову
улогу. Тада се појачано ствара лој – себум и у корену длаке настаје претеча акни – микрокомедон. У зависности од
генетске предиспозиције, хормонског статуса, начина исхране и неге коже, из микрокомедона могу настати комедони – отворени или затворени, као најлакши облици акни; или инфламаторни, запаљенски облици – гнојанице,
чворићи или чворови, као најтеже врсте акни, које, по правилу, након престанка запаљен ских про це са, оста вља ју
ожиљке – каже др Светлана
Грубор.

Акне се најчешће јављају на
лицу, леђима и грудима, а у
20% случајева могу бити присутне и код жена у одраслом
добу. Тада се оне лече применом хор мон ске те ра пи је. У

Светлана Грубор
пубер те ту су мо гућ но сти
лечења бројне, а доктори најчешће препоручују комбиновану примену локалних препарата у облику кремова и гелова и узимање одговарајућих
лекова. Антибиотици се у новије време избегавају, а доктор ка Гру бор об ја шња ва да
разлог за то лежи у чињеници
да бактерије развијају резистенцију на ову врсту лекова,
којима је велика мана и то
што имају нежељене ефекте
на читав организам.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пролећне тортице
За дванаест мини-тортица: 175
грама брашна, 100 грама маргарина, једна равна кашичица
соли и децилитар хладне воде.
Надев: 100 грама панчете,
везица младог лука, 50 грама
качкаваља (гауде, ементалера
или слично), 1,5 децилитара
млека, два јајета и мало соли и
бибера.
Припрема: Замесити прхко тесто од наведених састојака и ставити у фрижидер да се одмара око сат времена. У међувремену
припремити надев.
На мало уља пропржити ситно сецкани млади лук, додати коцкице панчете и све заједно још кратко пржити. Измешати јаја и млеко, додати коцкице качкаваља, а затим панчету и лук који смо претходно припремили. Зачинити по укусу.
Тесто танко развити и округлим модлицама (пречника 10 цм) извадити кругове. Модлице премазати с мало маргарина и посути
брашном, обложити тестом и избоцкати виљушком на неколико места.
У сваку модлицу сипати надев, али не до краја, па ставити да се
пеку 25–30 минута у рерни претходно загрејаној на 200 степени.
Послужити док су још топле. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ГАЈЕ НЕОБИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЉУБАВ НЕ ЗНА ЗА ГРАНИЦЕ

„Десети децембар”
Џорџа Сондерса

Агама је домаћа
животиња у нашем
граду

Док пише о класама, сексу, љубави,
губитку, послу,
очају и рату, Сондерс даје пресек
савременог друштва. Ове приче се
баве великим питањима и истражују нашу моралност,
постављају питања
о томе шта нас чини добрим и шта
нас чини људима.
Прва прича, „Победнички круг”,
мучна је и брутална прича о
нападу и покушају отмице једне младе девојке. Проза је беспрекорна, а ужас постаје стваран јер нам Сондерс не дозвољава да скренемо поглед. Аутор нам јасно даје до знања да

Љубав је љубав! Не зна за границе, географске и оне друге,
а неки би рекли да не зна ни за
разум! Има, тако, људи који
воле псе, мачке, неки канаринце, али има и оних што у својим домовима чувају за ово поднебље необичне и ретке животиње, од којих неке могу и да
их поједу!

Љубитељ салате
Шестогодишњи Матеј Вучковић из Долова је најмлађи власник једне брадате агаме по
имену Геко. За оне који не
знају, агама је гуштер, а Матеј их је заволео јер су га подсећали на диносаурусе. Зато
су га отац и мајка агамом обрадовали за Нову годину. Ова
мирољубива живуљка, пореклом из пустиња Аустралије,
може да порасте до пола метра у дужину и храни се инсектима и црвима који се продају у пет-шоповима. Једе и
воће и поврће, а просто обожава руколу и маслачак. Матејева мајка Снежана прича
да су породични пријатељи у
почетку били веома резервисани према њиховом избору
љубимца, био им је необичан,
али су сви после неког времена желели да Гека држе у рукама и да га мазе, у чему он
уме да ужива.

Дамир Капетановић
стичан тераријум – прича нам
Иван. И он има агаму, коју је
ку пио од уз га ји ва ча из
Крушевца.
Пошто је у Панчеву избор
хране за егзотичне животиње
оскудан, Иван гаји и гвајанске
бубашвабе, којима храни своје
веће љубимце. Каже да је само
једном имао мали проблем са
животињама које чува, кад му
је побегао паук. Срећом, брзо
је успео да га ухвати.

пажњу постају питоме – рекао
је Дамир.

Менажерија за бебу
Дејан Ђукановић (29) завршио
је Машинску школу и бави се
поправљањем рачунара. Отац

Нису безопасне
Један од најстраственијих љубитеља егзо тич них, ди вљих

Два читаоца који до среде, 3. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
добро памтите важне датуме?”, наградићемо по једним примерком књиге „Десети децембар” Џорџа Сондерса. 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

„Дечак у пругастој
пиџами” Џона Бојна

Љубав на метар

Трговкиња Ивана Морар (21)
Београђанка је која већ две
године живи у Панчеву са својим момком Мар ком Бо жовићем. Он јој је
пре годину и по поклонио Лолу, лоптастог питона. Ове змије, по ре клом из
Африке, нису отровнице, лако се одржавају и врло су питоме. Нарасту до метар и по, а воле топлу средину.
– Зову се лоптасти
питони зато што се,
ка да се упла ше,
склупчају у лопту. Тада са кри ју гла ву и
ши ште ка ко би се
одбра ни ле – ка же
власница.
Пи то ни жи ве до
Матеј Вучковић петнаест година, па
се Лола још сматра
Длакави и отровни
младом змијом. Храни се миИван Крстић (25), систем ад- шевима које њени власници
министратор из Панчева, ка- набављају од одгајивача у Беоже да се за тераристику – чу- граду (сто динара комад). Савање кућних љубимаца у ста- да једе често, једног миша некленим кутијама – заинтере- дељно, јер још увек расте, али
совао након средње школе.
кад порасте, узимаће само је– Почео сам да живим сам, дан оброк месечно.
а викендима сам ишао кући,
– Ја не могу да опишем копа сам тражио љубимца који лико се лепо осећам кад сам с
не захтева превише обавеза. њом. Она ме тако смирује. ДрТако сам открио паукове. Са- жим је у рукама, она се мази,
да имам двадесет тарантула
па почне да пузи, за(велики пауци, од којих невуче ми се у џеп
ки мо гу да бу ди вр ло
или под мајиотровни – прим. нов.) и
цу..., онда је
свака има засебан плапу стим да
ма ло иде
по на ме штају или
ку да већ
жели – каже
Ивана.
Признала
нам је да се људи
ипак помало плаше
Лоле. До сада јој је
бежала три пута: два
пу та су нео пре зно
оставили тераријум
отворен, а трећи пут
је змија, још врло мала, нашла пукотину...
Налазили су је испод
регала, па под столом и на фикусу.

Иван Крстић

животиња је Дамир Капетановић (35), који се тераристи ком ба ви већ је да на ест
година. У овом тренутку поседује камелеона, два бурманска и више лоптастих питона, једну корњачу и папагаја

ослобођење, ако
до њега дође, неће излечити бол
због свега што се
већ догодило.
За нијансу
мање мрачна, али
емоционално једнако упечатљива
је насловна прича, у којој усамљени дечак, с бујном маштом, одлази у шетњу у
потрази за приликом да изведе неко херојско дело. Једном је
умало успео у томе, када је
спасавао ракуна. На крају, дечак успева да донесе неку врсту спасења другој особи, али
то не изгледа онако како се
он надао.

Дејан Ђукановић
ару по имену Ханс. У рептиле
се заљубио као клинац, преко
цртаних филмова о диносаурусима, а као тинејџер је набавио своју прву змију – бурманског албино питона, дугог
преко два метра. Признаје да
то није био баш добар избор
за по чет ни ка, али до бро се
снашао. Своје животиње чува
у по себ ној про сто ри ји у
породичној кући, а помажу
му једанаестогодишња ћерка
Ма ша и пе то го ди шњи син
Вукша.

је шестомесечне бебе, а у души страствени љубитељ егзотичних животиња. Тренутно у
породичној кући чува четири
бурманска питона, тарантулу,
брадату агаму, папагаја ару по
имену Рио, рибице, а у дворишту пса далматинца и једну
мачку. Наглашава да су све животиње које тренутно поседује
легално у његовом поседу и да
је њихово чување у кућним
условима дозвољено.
Необичне животиње је заволео још као мали и некада је

Јед но га да на
Бруно се враћа кући и затиче кућну помоћницу како
пакује његове
ствари у кофере. Његов отац
је добио унапређење и сада читава поро ди ца мо ра
да се сели из
Берлина у нову кућу, у којој нема с ким
да се игра и чиме да се забави. Међутим, поред куће се
налази једна дугачка, висока ограда иза које живе необич ни љу ди у пру га стим
пиџамама.

Бруно жели да
постане истраживач када порасте
и за то тра га за
новим авантурама. Тако упознаје једног дечака,
вр шња ка ко ји
жи ви с дру ге
стране ограде, а
нео бич но
и
искре но при ја тељство одвешће
га у један за њега
потпуно непознат
свет. А ви – ви
ћете поћи на незаборавно путовање с Бруном и, пре или
касније, стићи ћете с њим до
ограде. Надамо се да никада
нећете морати да прескачете
такву ограду.

Два читаоца који до среде, 3. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која је
најлуђа пиџама коју сте носили?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Дечак у пругастој пиџами” Џона Бојна.
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

Изгубљени у сећању

Ивана Морар
Од пре две године имају и
неколико лоптастих питона,
папагаја..., а корњача је била
кућни љубимац Машиног одељења у ОШ „Васа Живковић”.
Дамир сам гаји пацове којима храни своје животиње,
што знатно смањује трошкове
чувања, али брига о рептилима ни ка да му ни је би ла
проблем.
– Змије имају специфичан
говор тела и треба познавати
овакву врсту да бисте знали
шта с њом можете, а шта не.
Ја их не бих сврстао у безазлене. Ипак су то дивље животиње, које уз одговарајућу

имао много више врста у свом
дому. Раније, кад нису могли да
се купе, хватао је змије и паукове и доносио кући да их чува.
Његови пријатељи највише
се боје тарантуле, а Дејанова
беба најбурније реагује на папагаја – његове боје јој увек измаме широк осмех. За држање
свих ових животиња нису неопходна велика средства јер храна за њих није скупа. Највећи
„потрошач” је Рио, који воли
воће, орахе, лешнике, банане
и јаја. Такође, тражи пажњу и
игру – он је један веома активан члан породице.
Мирјана Марић

У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта за вас
значи фраза непоправљиви
романтик. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Непоправљиви романтик” Френка
Талиса за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Моја комшиница је непоправљиви романтик, јер упркос галами која свако вече допире из њиховог стана, тврди
да је њен муж воли и да је диван, осим кад мало попије.
Што је сваког дана.” 064/1607...
„Када је реч о слаткишима, ту сам непоправљиви романтик – напросто их обожавам и не могу и не желим да
их се одрекнем.” 063/3234...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање колико често се сећају неких изгубљених љубави. Они
ће освојити по један примерак књиге „Изгубљено доба
љубави и снега” Џенифер Лам.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Помислим често. Али у
тим мислима љубави су и даље изгубљене, јер схватим да
су они из гу би ли ме не.”
063/3750...
„Никада. Толико су изгубљене да их не могу пронаћи ни у
својим сећањима.” 060/5664...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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СПОМЕН-КОМПЛЕКС „СТРАТИШТЕ”

НАШ ГОСТ: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ЈУС, АКАДЕМСКИ СЛИКАР

Да невини никада
више не страдају

ПАНЧЕВО ИМА ДУШУ, ТУ ЈЕ НЕГДЕ

Спомен-комплекс „Стратиште”, место сећања на хиљаде Јевреја, Срба и Рома које
су немачки фашисти стрељали током Другог светског рата, недавно је, после много
година током којих је био
уништаван, обновљен и враћен у првобитно стање.
Протеклих година о „Стратишту” се често извештавало, али углавном у негативном контексту. Текстови о том
споменику објављивани су искључиво после пљачки сакупљача секундарних сировина, који су злоупотребљавали
то што на споменику и у његовој околини није било осветљења, нити било каквог обезбеђења. Користећи то, они су
секли бронзане делове споменика, односили их и препродавали.
Треба очекивати да се то
више неће понављати. На овај

њихове вере и националности. Тачни подаци о броју
стрељаних и њихови лични
подаци ни дан-данас нису познати и њихов идентитет се,
по свему судећи, никада неће утврдити.
Крајем Другог светског рата нацисти су хтели да униште и заметну све трагове злочина које су починили, па су
спаљивали лешеве стрељаних
и палили спискове с њиховим личним подацима. Нема
сумње да су то учинили и са
стрељанима на Стратишту.
На основу података које су
прикупили чланови Јеврејске
заједнице, може се рећи да
су Јевреји који су пре почетка Дру гог свет ског ра та
живели у Ср би ји, нај ви ше
страдали у Панчеву.
Остало је забележено да су
њихова стрељања на Стратишту трајала по цео дан, с крат-

Велики професионалац и вишеструко талентовани уметник
Зоран Јовановић Јус доселио
се у наш град пре двадесет година. Сликар по образовању,
још као основац је почео да
црта и илуструје новине за децу, касније и „Џубокс”, у чијем
је покретању учествовао. Сликарство га је у једном тренутку
одвело у Француску, где је радио у највећим часописима и
филмским кућама. Добитник
је бројних домаћих и светских
признања.
ПАНЧЕВАЦ: Када сте дошли
у Панчево и којим поводом?
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ЈУС:
Рођен сам у Горњем Милановцу, а у Панчево сам дошао 1997.
Тада сам, наиме, упознао будућу супругу, која је Панчевка.
У то време сам живео и радио
у Паризу и одржавао везе с Београдом, а Панчево се ту „емотивно убацило” и с временом
постало мој град.
l Панчевци вас најчешће
срећу с фото-апаратом, а ви
сте заправо академски сликар.
Да ли можете да нам испричате како је текла ваша сликарска каријера? А када је фотографија ушла у ваш живот?
– Ни на шта од онога што
сам у животу радио, нисам гледао као на каријеру. Једноставно, био сам знатижељан и волео то што радим. Морам да
нагласим да од завршетка средње школе живим од посла којим се бавим и да сам целог

После свих признања
у Паризу и Холивуду
схватио сам да ми је у
животу највише
значила награда коју
сам добио од „Дечјих
новина” кад сам имао
петнаест година –
дрвена кутија, какву
никада до тада нисам
видео, пуна темпера
са четкицама.
Спомен-комплекс „Стратиште”
споменик је постављена плоча на коју се полажу венци,
украдена бронза је враћена
свуда где је раније стајала, а
поред осветљења, инсталирано је и осам камера за видеонадзор. Постављена су и два
дела споменика са задње стране, која је такође била оштећена.
Министарство за рад уложило је четрнаест милиона
динара у обнову „Стратишта”,
а како је најављено, планира се и преуређење платоа
испред споменика, амфитеатра иза њега и приступног
пута. Надлежни су најавили
и да ће патроле полиције чешће обилазити то место, што
би требало да додатно одвраћа лопове од крађе и вандале од скрнављења овог спомен-обележја.
„Стратиште” је током Другог светског рата било једно
од највећих нацистичких губилишта на територији бивше Југославије, с обзиром на
то да су немачки војници на
њему стрељали око 12.000 Јевреја, Срба и Рома током Другог светског рата.
Нацисти су их ту доводили
како с територије Панчева и
јужног Баната, тако и из београдских концентрационих
логора „Бањица”, „Топовске
шупе” и „Сајмиште”. Поред
мушкараца, немачки војници су на Стратишту убијали
и же не и де цу, са мо због

ким паузама. Нацисти су их
обављали механички и без
имало емоција, као да рутински раде неки обичан посао,

Текстови о овом
споменику
објављивани су
искључиво после
пљачки сакупљача
секундарних
сировина, који су
злоупотребљавали
то што на споменику
није било
осветљења, нити
било каквог
обезбеђења.
а не да је у питању убијање
недужних људи.
Нажалост, последњих година сећање на невине жртве
Другог светског рата све више бледи, што није добро.
Споменик „Стратиште” доприноси евоцирању успомена на трагичне догађаје из
прошлости и помаже да се
они више никада не понове.
Због тога је значај овог споменика немерљив.
М. Г.

живота слободан уметник. То,
с друге стране, значи да никад
није било опуштања и да је
„борба” била трајно стање. Сликао сам и излагао, али то није
било моје једино интересовање. Сликао сам кад ми се сликало, али сам исти такав однос
имао и према карикатурама,
цртаном филму, илустрацијама, плакату, фотографији… Фотографија је озбиљније ушла у
мој живот кроз фото-секцију у
„Дечјим новинама” (недељне
новине за децу које су излазила у Горњем Милановцу, а биле врло популарне у целој земљи – прим. нов.) 1971/72. године. Од тада, а посебно последњих тридесетак година,
увек носим фото-апарат са собом.
l Значајан је податак да сте
били укључени у стварање магазина „Џубокс” и да сте сарађивали са часописом „Дуга”.
Шта сте све радили за њих и
каква вас сећања везују за то?
– Поменуо сам „Дечје новине” из Горњег Милановца. Ту
сам још као основац почео да
цртам и објављујем илустрације у разним њиховим издањима, а касније и у „Џубоксу”,
такође њиховом издању. Цртао
сам музичаре те епохе, најчешће у карикатури. С Пецом
Поповићем сам још, по одласку из „Џу бок са”, ра дио за
„Здраво” и „Интервју”, потом
за „Дугу”... У то време такве
ствари су биле могуће. Данас
је незамисливо да неко уз редовно студирање још и ради, и
да од тога нормално живи, купи

Зоран Јовановић Јус
аутомобил „спачек”, путује…,
а онда је то било нормално.
Почетком осамдесетих добио
сам специјалну награду за портретну карикатуру „Пјер”, затим награду УЛУПУДС-а на
Октобарском салону, и отишао
у Париз.
l У ва шим би о гра фи ја ма
стоји да сте у Француској сарађивали с тамошњим часописи ма и ве ли ким свет ским
филмским кућама, као што су
„20th Century Fox” и „Columbia Pictures”...
– У Француску сам отишао
да излажем и нисам ни помишљао да ћу тамо остати. На изложби су се појавили људи који су ме питали да ли бих хтео
да сарађујемо. То је значило
да треба да останем годину дана. Пристао сам. Био је то часопис „Пари мач”. Тако је све
почело. Када једном радите за
„Мач”, онда можете и за све
друге. Мени је Париз, град у
коме је „измишљен” плакат, у
том периоду изгледао као велика сликовница. Све је било
прилагођено великом формату. Билборди по улицама, зграда ма, ме троу… Кре и ра ње
филмских плаката тада је било посебно занимање. Није било компјутера и све се цртало
и сликало ручно, користио се
летрасет и на основу тог оригинала су се штампали плакати. Имао сам утисак да је све
могуће ако желиш и умеш. Без
ве за и „по мо ћи”. Са да је,
нажалост, си ту а ци ја са свим
другачија.
l До би ли сте и „Це за ра”
Француске филмске академије за најбољи филмски плакат
за „Сма раг дну шу му” Џо на
Бормена, награде за кампање
филмова „Амбис” Џејмса Камерона (1988), „Дина” Дејвида Линча (1988) и „Кад је Хари срео Сели” Боба Рејнера
(1989)... Колико су вам та признања била значајна тада, а
колико вам значе са ове временске дистанце?
– Нескромно би било рећи
да ми није значило. Јесте, али

Панчево је као мусаво
дете, али шармантно и
волите га јер је ваше.
више као подстицај да идем
даље. Када сте слободан уметник, сваки завршени посао је
као да сте остали без посла. За
следећи се треба поново такмичити с другим уметницима
и ре клам ним аген ци ја ма.

Много пута не успеш. Нечији
туђи рад буде прихваћен. То
је била одлична „вежба” за обуздавање ега. После француских филмских кућа Холивуд
је био логична етапа. Годинама сам радио на релацији Париз – Лос Анђелес или Њујорк. Нова искуства, нови приступ послу и утисак да трчите
за возом који никада не стаје.
Ако сте умор ни, за ме не су
спремне и само то чекају. Ништа не сме стати. Све је роба,
све се троши – и признања и
ви сами. Једног момента сам
схватио да сам почео да губим оно од чега је све почело,

тадашњи министар проф. Тома Јовановић да му помогнем
око неких ствари у вези са Универзитетом уметности, као и
осталих уметничких школа.
l Како вам изгледа културна сцена у Панчеву?
– Када су времена тешка,
култура је прва на удару и уметност почиње да бива „нешто
без чега се може”. Тужно је,
али је нажалост тако. Упркос
свему панчевачка културна сцена је значајнија и обимнија него што то нама изгледа. Можда Панчево заслужује више
активних музејских и галеријских простора, можда заслужује и позориште, али је сигурно да панчевачка културна
сцена заслужује више публике. Панчево је имало и има појединце који су предано радили у култури. Али новац је увек
и свуда проблем. Јер, култура
захтева улагања, а уложено се
не враћа на уобичајен начин,
као код других инвестиција. По
правилу, нема новца за све што
је потребно једном граду, па се
у таквој ситуацији поступа по
принципу приоритета, а онда
култура страда... Живимо у времену када „ништа нема џабе”
и када више нема правих мецена. Реч спонзор не могу да
користим јер је толико супротна култури и никако не подразумева љубав према нечему.
Култура директно утиче на ниво свести, зато при одлучивању о њој морамо да се питамо:
да ли нам је свест потребна?
l Да ли пратите рад панчевач ких умет ни ка и ко ји
сегмент уметности вам се чини најпродуктивнијим? Има
ли про сто ра за на пре дак и
побољшање?
– Пратим, наравно. Панчево
је имало и има одличне умет-

Ерик ле Рој, Седрик Клапиш, Абас Кјаростами,
Клаудија Кардинале и Зоран Јовановић Јус
на додели награде за допринос филмској индустрији
љубав према ономе што радим. Рекао сам у себи: зауставите, ја овде силазим! Нашао
сам кућу-атеље у Нормандији, на ушћу Сене у Ламанш, и
вратио се на неко време сликарству. Било је то свеопште
пу ње ње ба те ри ја. Та да сам
схватио која ми је награда највише значила у животу. Била
је то дрвена кутија, какву никада до тада нисам видео, пуна темпера са четкицама као
награда за педесет објављених
радова у издањима „Дечјих новина”. Имао сам тада петнаест година.
l У Француској сте се бавили организацијом културних
манифестација, а у Србији сте
били саветник министра просвете. Колико се ова искуства
разликују и чему су вас она
научила?
– Ако се тако може рећи, ја
сам цео живот провео у томе
што називамо култура. Култура је један од универзалних појмова, бар у Европи. И врло широк појам. Обухвата културу
живљења, опхођења, толеранције, поштовања, самопоштовања, па преко образовања, до
одласка у позориште, галерију
или концерт. То је исто свуда.
Да смо ми на Балкану имали
више културе, живот би нам
данас био другачији. У Министарство просвете ме је позвао

нике. Глумце, музичаре свих
жанрова, сликаре, вајаре, фотографе, визуелне „пројектанте” – како ја у шали зовем оне
који излажу пројекте – и још
много других. Ко је најпродуктивнији, а ко најквалитетнији,
то на крају време покаже. Простора за напредак увек има.
Треба да се трудимо да оно што
стварамо мање личи на друге
„трендове” из света, јер нас нико неће ценити због тога што
смо исти, или смо копија, већ
због онога што имамо лично и
другачије.
l Колико се Панчево променило од када сте се доселили и на који начин?
– Прво што ми пада на памет, јесте да се центар града
некако испразно. Испразнио
се од људи и продавница потребних и квалитетних ствари. Пријатно је прошетати улицама са сређеним фасадама,
занимљивим излозима и поплочаним улицама испод великих крошњи… Када је тога
све мање или кад нестане, нема ни људи. Опколила нас је
пластика, окружило нас је јефтино. Од хране, гардеробе, па
до размишљања. А опет, душа
је ту негде и има је. Панчево
је као му са во де те, али
шармантно и волите га јер је
ваше.
Мирјана Марић
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ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ПОВУЧЕН ДО ДАЉЕГ

ЗАСАД БЕЗ НОВИХ НАМЕТА РАТАРИМА
Остаје трајна
регистрација?

Банатски Брестовац: ЈКП
„Комбрест” започео је кошење
и крчење старог католичког
(немачког) гробља. У организацији удружења „Зелени мост”,
у недељу, 24. марта, скупљано
је смеће на обали Поњавице.
Наставници и ученици основне школе боравили су од 20.
до 25. марта у словеначком месту Видему код Птуја.

Трошак кад му
време није
До пре неки дан међу пољопривредницима је владала права паника. Разлог је следећи:
према новом закону, 3. априла требало је да буде укинута
трајна регистрација за тракторе, чији би власници убудуће морали да је обнављају сваке године.
То је значило да би ратари
били дужни да узму нове таблице за своја возила, која би
пролазила технички преглед
као аутомобили. А то би подразумевало беспрекорну опремљеност – од светала, преко
управљача, до гума, и све то
поткрепљено фабричким спецификацијама.
И како се ближио поменути
рок, пољопривредници су све
гласније почели да негодују, па
су надлежни најавили да ће
Влади предложити нове измене Закона о безбедности саобраћаја на путевима, на основу којих би, уз поседовање одговарајуће потврде о техничкој исправности, старе таблице и даље важиле.
Према томе, засад ће наши
ратари моћи да одахну, макар када је реч о овој проблематици.

Гуме исте марке?!
Тим законом највише би били
по го ђе ни вла сни ци ста рих

Нико нема ништа
против испуњења
услова о безбедности
у саобраћају на
путевима, као ни да
возила подлегну
осигурању.
трактора, јер је на њима много
тога што не би одговарало новим критеријумима.
Према речима Сорина Ардељана, председника удружења „Новосељански паор”, то би
за већину ратара био велики и
непредвиђени трошак.

Банатско Ново Село: Заједница Румуна Србије организоваће концерт састава „Дојна Тимишулуи” из Темишвара у суботу, 30. марта, од 19 сати, у
хали спортова. Народни оркестар Дома културе гостоваће у
петак, 29. марта, на телевизији „Прва”, у емисији „150 минута” код Дејана Пантелића.

Добри за атар, стари за друм?
– Реч је ма хом о ста рим
тракторима, али довољно технички исправним за коришћење у атарима, који, с друге
стране, готово никад не иду
на важније путеве. Велики намет је и то што је тражено да
гуме буду исте марке, што код
многих сада није случај; људи
су се сналазили, па је, рецимо, „good year” лево, а „рума
гума” десно. И ако се зна да
једна задња кошта преко педесет хиљада динара, то би
био веома тежак додатни „џак”
на сељаковим леђима. Да је
поменути закон заживео, огроман број таквих возила не би
био коришћен, а егзистенција
њихових власника била би прилично угрожена. Такође, куће
које раде такве регистрације,
имале би велике издатке – само за израду полигона за контролу кочионог трага, дужине
седамдесет, а ширине три метра, морале би да издвоје гомилу пара. Све у свему, мислим да ниједна околна земља
нема такав закон, а притом су
код њих много веће субвенције за пољопривреднике – каже
Ардељан.

Трактор није
путничко возило
Први човек удружења „Доловачки паори” Марко Бојтар
сматра да одређене одредбе
Закона о основама безбедно-

сти у саобраћају ипак имају
смисла.
– Ту, пре свега, мислим на
кочиони уређај на тракторима, управљачке механизме и
светлосно-звучну сигнализацију. Нико нормалан нема ни-

да у свету. А сада нам је тражен додатни флуоресцентни
троугао. Исто важи за принцип хомологизованог пара гума, што значи да би, зарад регистрације, требало купити нове, и то папрено скупе. Насу-

И ПРИ КО ЛИ ЦЕ ПОД ЛЕ ЖУ?!
Према Бојтаровим сазнањима, новчани износ те прве
регистрације за тракторе просечне снаге био би око
15.000 динара, а следеће године близу 9.000, што је опет
велика сума.
– Примера ради, ја обрађујем само двадесет хектара, а
имам чак пет возила – трактора и приколица – која подлежу регистрацији, што би укупно изнело 75.000 динара,
плус по један троугао за сваког, што је још пет хиљада. То
би уједно био и још један удар у пролеће на новчанике ратара, када имају највећа улагања. Некада су нам цертификоване куће за регистрацију излазиле у сусрет и
организовале технички преглед у нашим селима, а сада би
и то било под знаком питања – истиче доловачки ратар.
шта против тога. С друге стране, у том закону има и те како ап стракт них став ки. На
пример, нема смисла третирати трактор или приколицу
као путничко возило – довољно је што су већ били регистровани, и то не за мале паре. Друго, свако наше возило
на задњим странама има фабрички уграђене катадиоптере, то јест „мачје очи” флуоресцентне боје, које важе сву-

прот томе потреба за осигурањем и те како постоји, јер
ако тракториста произведе било какву материјалну штету,
премда се то ретко дешава, од
кога ће возач путничког аутомобила да се наплати ако нема полису? – пита се овај пољопривредник.
Још једном: примена Закона о безбедности саобраћаја на
путевима је пролонгирана, сада је на потезу Влада.

САСТАНЦИ СКУПШТИНА У ЧЕТИРИ МЕСТА

Јавне набавке у фокусу
По недавно устаљеној пракси
„Панчевац” прати рад месних
скупштина, а у овом броју биће објављени извештаји с последњих састанака из четири
места.
Трећу редовну скупштину 20.
марта одржали су Јабучани и
тада су једногласно одлучили
да отворе поступак јавне набавке за рехабилитацију излетишта Скела, као и да уђу поступак израде спортског терена, а према речима првог човека тог места, Слободана Илића, могуће је да ће то бити терен за одбојку на песку. Будући да истиче уговор о закупу
киоска у центру код аутобуског
стајалишта, чланови Скупштине сагласили су се да буде расписано надметање за издавање тог објекта. Донета је и одлука о намени пензионерског
дома, који ће и даље служити
за окупљање и дружење старијих лица.
Дан раније састали су се Доловци, како би донели неколико важних одлука, пре свега
о томе како ће изгледати план
набавки за 2019. годину. Том
при ли ком по кре ну ти су и

Месне актуелности

И Доловци доносили важне одлуке
поступци за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на другој фази постављања расвете на платоу испред
Дома културе, као и за одабир
надзорног органа за праћење
реализације тог посла, затим и
за набавку мобилијара за дечја игралишта и извођача радова на текућем одржавању улица у Долову.
На последњој седници Скупштине МЗ Старчево присутне
чланове информисао је пи-ар

тог органа – Петар Андрејић.
Он им је предочио ситуацију
у вези с текућим пословима,
а посебан акценат ставио је
на припрему за отварање изложбено-едукативне поставке, то јест музеја. Након тога
направљен је тим за преузимање и уређење просторије
бившег кафића „Волејбол”, а
формирана је и екипа, предвођена Миланом Бачујковим,
директором ЈКП-а „Старчевац”, ко ја ће ре а ли зо ва ти

акцију „Април – месец чистоће”. Под тачком разно донете
су одлуке о приступању изради пројекта за уређење раскрснице на улицама Партизанска и Панчевачки пут и, на
кра ју, чла но ви ме сне скуп штине сложили су се с тим да
се „недељом не обављају обреди уколико свештенство то
не жели, а ЈКП ’Старчевац’
нема довољно људства”.
Брестовчани су разматрали
како да обезбеде напајање и
интернет за видео-надзор, чија је куповина већ одобрена.
Председник тамошње месне
скупштине Драган Миричић
каже да је том приликом планирано на којим би још мести ма би ло са ђе но др ве ће,
украсно жбуње и цвеће (у жардињерама), а донет је закључак да треба променити даске на клупама у парку у Улици Жарка Зрењанина. Директорка ЈКП-а „Комбрест” Татјана Цветановић питала је
када ће бити настављени радови на мосту на Поњавици,
на шта је извођач (фирма „Грамар”) одговорио да ће то бити у најскорије време.

Долово: Смотра овнова у организацији Удружења овчара
одржана je у суботу, 23. марта,
у дворишту Месне заједнице.
Аудиција за Дечји фестивал
Румуна из Војводине биће одржана у суботу, 6. априла, од 10
сати, у просторијама школе;
заинтересовани могу да се јаве Дому културе.
Глогоњ: У заједничкој акцији
Месне заједнице и комуналног предузећа на дечјем игралишту у парку постављене су
две нове справе (сферна вртешка и љуљашка гнездо), као и
клупе на четири локације у
центру. Предавање на тему
„Прерада поврћа, воћа и меса
на малим газдинствима” биће
одржано у четвртак, 28. марта, од 19 сати, у сали „Гранд”,
у организацији Института за
економику пољопривреде и локалног удружења повртара, које ће у недељу, 31. марта, у Дому културе имати редовну годишњу скупштину.
Иваново: Основна школа „Моша Пијаде” организовала је општинско такмичење „Читалићи 2019”, на којем су, поред
домаћина, учествовали ученици из Омољице и Старчева.
ФК „Стрела” је играла нерешено без голова с „Барандом”.
Јабука: Сметлиште надомак
гробља на изласку из села ка

Глогоњу очишћено је уз помоћ приватног ауто-превозника „Златковић”, по налогу Ме сне за јед ни це. ЈКП
„Вод-ком” је уређивао зелене површине на потезу од Јабуке до Стратишта, а току
недеље биће постављена дрвена дечја кућица у парку у
центру села, док ће на више
локација бити посађени сибирски брестови.
Кача рево: Дом кул ту ре je
обележиo почетак пролећа у
четвртак, 21. марта, у Дому
омладине, концертом под називом „Цветне пахуље”. Два
дана касније у просторијама
удружења „Вардар” одржана
је манифестација под називом „Качаревци пролећу”, на
којој су ученици из качаревачке и јабучке школе рецитовали песме. Заинтересовани грађани моћи ће бесплатно
да обаве ултразвук штитне жлезде и друге прегледе у суботу,
30. марта, у 8 сати, у просторијама Месне заједнице.
Омољица: Постављање тартан-подлоге на рукометним и
ко шаркашким теренима у
школском дворишту кренуће
с температурама од преко 15
степени, а тим поводом школу је посетила чланица Градског већа за просвету Тања Божић. Редовна годишња скупштина УСР-а „Шаран” биће
одржана у недељу, 31. марта,
од 11 сати, у Дому културе.
Старчево: Владимир Зорић из
Београда излаже аквареле у
четвртак, 28. марта, од 19 сати, у галерији „Боем”. Дом културе приводи крају припреме
за манифестацију „Априлски
дани књиге” (од 11. до 13. априла), посвећену Данилу Кишу,
на којој ће, поред осталих, учествовати и Светислав Басара
и Мухарем Баздуљ.

КОНЦЕРТ ДУА „ФЛОРАЛ” НАЈАВИО ПРОЛЕЋЕ

„Цветне пахуље”
оплемениле Качаревце

Стана Крстајић и Милена Станишић
Поред Новог Села, у којем је
озбиљна музика одавно нормална појава, класика се слуша и у Качареву. Тако је, поводом доласка пролећа, тамошњи Дом културе у четвртак,
21. марта, уприличио концерт
под називом „Цветне пахуље”,
када je наступио дуо „Флорал”.
Реч је о прекаљеним уметницама: Стана Крстајић је флауту усавршавала, након постдипломских студија на ФМУ
и на Краљевском колеџу за
музику у Манчестеру, док је
харфисткиња Милена Станишић по окончању основних
студија у нашем главном граду магистрирала у Минхену.

Ове признате и награђиване београдске музичарке извеле су десетак композиција
страних и домаћих аутора,
завршно с нумером Вилија
Хеса – „Игре вила”. Заједничко за њих је да су одисале
пролећном ведрином, на шта
су Качаревци, који су у солидном броју испунили салу
Дома омладине, одлично
реаговали.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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САМОУКИ ПАНЧЕВАЦ ЗАБЛИСТАО

Четвртак, 28. март, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Сусрети са светогорским старцима” Ненада
Андрића.

Прва главна улога у
оперској представи

Музика

У Народном позоришту у Београду, под диригентском управом Стефана Зекића, у режији Ане Григоровић, с новим
протагонистима и драматуршко-редитељским адаптацијама, 20. марта је одржана премијера обновљене Моцартове
интерактивне оперске представе за децу „Бастијен и Бастијена”, у којој једну од главних улога игра Панчевац Синиша Радин.
Он је за наш лист рекао да
му је учешће у овој представи,
коју је Моцарт написао са само дванаест година, веома значајно, јер је то његова прва
главна улога до сада. Оперска
представа је изведена поводом
Светског дана позоришта за
децу и младе, а у оквиру обеле жа ва ња се дам де се то го ди шњице Савета Европе.
Специфичност ове представе је у томе што је интерактивна и адаптирана за савремене
генерације. Бастијен и Бастијена играју љубавне игре које
им смишља Колас, а да би проверили своју љубав, користе чак
и друштвене мреже, које их
подједнако зближавају и удаљавају. У тој игри учествује и
Колина, која с публиком посматра представу и открива јој
тајне опере. Адаптација је омогућила да се деци и младима
приближи заплет, а циљ убаци ва ња еду ка тив них де ло ва
кроз нови лик Колине јесте да
се најмлађа публика на занимљив начин упозна са овим позоришним жанром.

Четвртак, 28. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.
Субота, 30. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт ЕКВ трибјут бенда „Деца из воде” с Тањом
Јовичевић.

Петак, 29. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт бенда Ане Аврамов.
Субота, 30. март, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Понедељак, 1. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
солистички концерт тамбураша Дамира Прањковића.
Среда, 3. април, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт даровитих ученика клавира, кларинета, флауте
и фагота.

Представе
Субота, 30. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Мачак у чизмама”.

МОЈ

избор

МОЈ

Причи никад краја
Сања Маљковић,
дипл. географ и просветни
инспектор у Градској управи
КЊИГА: Књиге које радо читам и које ме увек наново насмеју, орасположе и укажу
ми да нисам сама, да нисам
ја једина мајка с проблемима, јесу књиге Јелице Грегановић. Неке од њих су „Осмех
за сваки дан” и „Причи никад краја”. Последња њена
књига коју сам прочитала носи назив „Зовем се мама”, а
мени је посебно драга јер сам
је добила на поклон од моје
ћерке и сина. У њој нам Јелица приказује наше свакодневне родитељске бриге и
како да с њима изађемо на
крај. Она нам кроз хумор даје одговоре да је то све сасвим нормално и да увек треба да будемо истрајни, пуни
стрпљења и љубави.
ФИЛМ: Неколико филмова
од прошле године ми је привукло пажњу и желела сам да
их одгледам и у биоскопу.
Прва два су музички филмови „Звезда је рођена” и „Боемска рапсодија”, који нам
дају прилику да мало дубље
завиримо у унутрашњи свет
музичара и начине на које су
они стварали своја музичка
дела, а истовремено нас оплемењују, јер уживамо у њиховим најпопуларнијим музичким нумерама. Трећи филм
је један од ретких који су ме
натерали да се мало замислим. У пи та њу је филм
„Срећни принц”, који сам гледала у дворани Културног центра у Београду. Главну улогу,
али и редитељску палицу има
маестрални глумац Руперт
Еве рет. Он нам до ча ра ва
тренутке из живота Оскара

Страну припремила

Мирјана
Марић

Вајлда, који се на самртној
постељи у једном париском
хотелу присећа своје прошлости. У филму можемо да видимо портрет једне мрачне
стране генија који је живео и
умро због љубави. Филм, који
траје сат времена и пет минута, све до краја вам у потпуности држи пажњу, тако да
вам пре по ру чу јем да га
обавезно погледате.
МУ ЗИ КА: Не мам по се бан
жанр музике који волим, сви
су ми подједнако интересантни, а посебно ритам у музици, вероватно због тога што
сам се дуго бавила фолклором, па ми је народна музика остала у срцу. И сада има
лепих и квалитетних народних песама у којима се налазе поруке љубави или туге, мада је већина њих отишла у неком мени сасвим
непознатом смеру. Тренутно највише волим живу музику, а посебно поп и рок
свирке. У нашем граду има
заиста много добрих и квалитетних музичара и бендова који нам увек приреде изврсне музичке догађаје, па
се трудим да, кад год ми обавезе дозволе, чујем њихове
изведбе. У последње време
то су најчешће Бане Глуваков, „Кактус Џек” и „Полумрак”, јер ми пријају звуци
гитаре, али и звуци домаћег
и страног рока.

ПОЗОРИШТЕ

Тематски програм

ДЕБИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

ФОТО: НАРОДНО

Културни телекс

Петак, 29. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Овације за „Бастијена и Бастијену”
Панчевац Синиша Радин је
већ трећу годину полазник оперског студија Народног позоришта. Он нам је објаснио да је
оперски студио нешто попут
двогодишњег мастер-класа, где
соло певачи уче да буду оперски певачи и да се, поред тога,
тамо уче и сценски покрети,
разрађују ликови и карактери.
За оперски студио се пролази кроз веома ригорозну аудицију. Синиша је са двадест осам
година конкурисао и прошао
иако је конкурс био званично
отворен само за студенте соло
певања. Он је ишао ванредно у
средњу музичку школу за соло
певање и оргуље, али ниједну
није званично завршио.
– Тек када сам с неких 25
година кренуо да певам у Панчевачком српском црквеном
певачком друштву, диригенткиња Вера Царина је препо-

знала мој таленат за соло певање и помогла ми да упишем

Синиша Радин

тај одсек у Музичкој школи
„Јован Бандур”. Тада сам већ
похађао средњу музичку школу „Станковић”, одсек за оргуље – рекао је Синиша Радин.
Испричао нам је да је од
основне школе самоуко свирао
оргуље и помало клавир.
– Од првог разреда средње
школе почео сам да активно
свирам електричну гитару и
наредних 12-13 година непрекидно сам активно свирао и
певао у рок бендовима. Састав
„Tea Drinkers” имао је најдужи
стаж – рекао је Радин.
По ред уло ге Ба сти је на,
Синиша је до сада певао у двадесетак представа на Великој
сцени Народног позоришта у
споредним улогама. Био је у
премијерној подели опере Андреа Шенијеа која је изведена
на самом крају прошлогодишње оперске сезоне.

БЕСПЛАТАН КОНЦЕРТ АНЕ АВРАМОВ

Акустична сањивост
У дворани Културног центра
Панчева у петак, 29. марта,
од 20 сати, биће одржан беспла тан кон церт бен да Ане
Аврамов, а као предгрупа наступиће панчевачки инди бенд
„Ивица”.
Соло пројекат Ане Аврамов,
музичарке и уметнице из Београда, јесте прљави сведени поп
у ком музичка једноставност
отвара простор за дубоку експресивност њеног гласа. Њена
музика креће се унутар координата стилова као што су дрим
поп, шугејз и ноиз поп, у једном интимно обојеном простору испуњеном поп мелодијама, дубоким меланхоличним
или експресивним и хипнотишућим гласом. Пре соло рада
Ана је била фронтмен и гитариста инди-алтернативног бенда „In Absentias”, а поједине
песме са албума „Open Heart”
снимили су и чланови тог бен-

да. Сарађивала је с разним уметницима у региону (Ана Ћурчин, Денис Катанец, „Ивица”,
Уна Гашић, Иван Скопулович,
Марко Ајковић) и наступала на
најзначајнијим фестивалима у
ре ги о ну („Eгзит”, Фе сти вал
уличних свирача, „Девет”, „Индирект”, „Без буке”). Поред Ане
Аврамов на гитари, бенд чине
и Тодор Живковић на бас-гитари и Небојша Дурмановић на

бубњевима. Тренутно је у припрема нови албум, који ће бити сниман 2019.
Панчевачко-београдски бенд
„Ивица” представља право освежење на домаћој инди сцени.
Овај дуо састав чине фронтмен Иван Качавенда и Александра Андоновска (електрична гитара). Бенд је до сада објавио албуме „Лепе речи су за
ружне дане” (2012), „Води ме

на море” (2015), „120 дана на
Атлант ском оке а ну” (2016),
„Какви сте то људи” (2018) и
синглове „Морам бити бољи”
(2014) и „Изван океана” (2018).
Панчевац Иван Качавенда је
до сада већ имао прилику да
наступа са Аном. Пре неколико година су у КЦ-у „Град” заједно свирали на промоцији
песме „Води ме на море”.
– Иако нам се музика жанровски разликује, постоје тачке заједничког сензибилитета, а то су сањивост и акустичност. Овом приликом свираћу сам неколико песама на
акустичној гитари. Дакле, више ћу бити ту као подршка
него као предгрупа. Публика
од мене може очекивати лежернији наступ него иначе и
неке нове мелодије – рекао је
Качавенда.
Улаз на овај концерт биће
бесплатан.

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ БИЈЕНАЛА ЗА ДЕЦУ

Отворен конкурс за слање радова
Образовне и културне институције, организације и деца до
петнаест година моћи ће до 20.
априла да пошаљу своје радове на конкурс поводом Међународног бијенала уметничког
дечјег израза који организују
Културни центар Панчева и УГ
БУДИ.
Ове године гост-домаћин је
Ам ба са да Изра е ла, зе мље
креативне инспирације. Савремено стваралаштво за децу у
Израелу је пуно маште, игре и
забаве. Деца се одгајају да буду
самостална и да сама бирају
активности, као и да организују време према својим потребама. Израелци верују да је
деци неопходна слобода како
би развила своје вештине. Балаган, креативни хаос, појам
који користе, инспирисао је

организаторе да изаберу тему:
„Оно што те чини срећним!”.
Конкурс за децу отворен је у
неколико категорија: илустра-

ција („Срећни тренуци”), макета („Срећу чине мале ствари”),
дизајн („Лети, лети, лети, летеће возило!”), позориште („Припрема ПОЗОРиште, сад!”), књижевност („БУДИ Реч”), музика
(„Музичка кутија”), екологија
(„БУДИ Креативац”).
Сви конкурси су отворени до
20. априла. Ауторски и/или групни радови могу се достављати
поштом или лично на адресу:
Културни центар Панчева,
Војводе Живојина Мишића 4,
26000 Панчево, Србија, или
електронском поштом на адресу: budikonkurs@gmail.com,
с на зна ком: „За 8. БУ ДИ
конкурс”.
Уз сваки рад неопходно је
до ста ви ти: име и пре зи ме
аутора, годину рођења, назив
шко ле или ор га ни за ци је,

поштанску и имејл адресу, као
и контакт-телефон.
Аутор(ка) и/или подносилац
пријаве на конкурс 8. БУДИ може учествовати с више радова
и у оквиру различитих конкурса. Радови морају бити прописно упаковани и заштићени уколико су ломљиви. Не смеју се
савијати или урамљивати. Радови се не враћају!
О квалитету радова одлучиваће стручни жири, а најбољи
радови биће уврштени у званичну селекцију осмог Међународног бијенала уметничког
дечјег израза. Додела награда
и признања учесницима и менторима биће уприличена на
специјалној свечаности током
фестивала БУДИ, који ће бити
одржан од 15. маја до 15. јуна
у Панчеву.

Петак, 29. март 2019.

ОГЛАСИ

РАСАД: парадајз, краставац, паприка за пластенике. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-285,
Брестовац. (275096)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА фелиција 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-479 (СМС)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Католичком робљу. Тел.
013/355-970. (275057)

ПРОДАЈЕМ скутер поло,
2008. годиште, 550 евра.
064/445-47-50. (275065)
МЕРЦЕДЕС Ц 200, 2004,
одличан, рено клио, 1.5
ДЦИ, 2011, очуван, пежо
206, 1.4 ХДИ, 2004.
063/663-642. (275077)
ЈУГО корал ин Л, 2007. годиште, прешао 43.000 км,
регистрован до јуна 2019,
цена по договору. Тел.
061/199-60-84. (275080)

ПРОДАЈЕМ орман, нов,
2.40 х 100 цм. 314-978.
(275109)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
годиште. 066/810-64-25.
(275153)
ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001,
петора врата, фул опрема
у првој боји, на име.
064/587-50-24. (275285)

МАШИНЕ
ПРСКАЛИЦУ 450 литара,
плуг једнобрздни/двобраздни, шпартач 4 реда,
два реда циклон с.л. 450.
Тел. 366-091. (274291)
ПРОДАЈЕМ тракторску
прскалицу морава 400 литара, растуривач ферти,
25о кг. 063/749-17-45,
звати увече. (274564)

ОКТАВИЈА а 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гаражиран, власник, повољно.
063/345-837. (275103)
АУТО ланчиа дедра, бензин, плин, атест, регистрован, исправан. Тел.
064/004-52-30. (275112)
ГОЛФ 6, продајем, одличан. 063/892-08-35. (27)
ВЕКТРА караван 2001,
регистрован до 8. августа,
1995. кубика, 1.150 евра.
064/189-40-91. (2у5114)

ИЗДАЈЕМ гараже, Тамиш
капија, 30 евра месечно.
060/152-87-70. (275337)

СТИЛО рестајлинг 1.6,
2004, петора врата, у првој боји, нов плин, атестиран, регистрован годину
дана, власник. 064/130236-02. (275285)

КАВАСАКИ 500, 1991,
72.000 км, изузетно очуван, 1.400 евра. 064/16755-72.
КАВАСАКИ 500, 1991.
72.000, изузетно очуван,
1.400 евра. 064/167-5572. (275299)

ПРОДАЈЕМ алу фелне, 14
цоли, са летњим гумама,
ауто-приколицу. 063/82204-11. (275182)
ФОРД фокус караван,
2002. годиште, регистрован до 22. 11, урађен велики сервис. 013/672-590,
063/766-59-18. (275183)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, годиште 2006, у
одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (2753909

ПЕЖО 206 + 2009. годиште, 1.1 Б, 3 В, металик,
алу, одличан власник.
069/504-55-93. (275202)
ШКОДА октавија, 1.9,
2007. годиште, на продају, 3.200 евра. 064/14815-18. (275253)
ПРОДАЈЕМ форд ескорт
16 караван, 1998. годиште, возно стање, није регистрован. 064/651-16-19.
(275245)
ЈУГО корал 55 ин, 2008.
годиште, коректан, регистрован, најновији модел,
750 евра. 064/243-84-52.
(275244)

ТИКИ бојлер, пуромат,
штил тестера, мењач ауди. 061/644-62-07.
(275270)

ПРОДАЈЕМ собу за школарца плаве боје и крека
весо пећ, хитно, повољно.
064/348-01-41. (275239)

БМВ у одличном стању,
никада хаварисан, 2004,
2.0, 318 ТД, клима, навигација, сензори, темпомат, 3.500 евра. 069/766286. (275391)

ПЕЖО 306, 1.8 бензин,
регистрован, до децембра, 650 евра, договор.
062/866-78-39. (275189)

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (275212)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 1.9
ТДИ, тек регистрован,
власник. Тел. 063/801-2715. (275152)

ФОРД fuzion 1.4 бензин,
2004. годиште, у одличном стању. 063/844-5597. (275309)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 2009,
бензин + гас, 6.300 евра.
063/802-58-75, 013/372449. (275188)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
(275190)

НА ПРОДАЈУ тракторска
фреза и шпедитер. Тел.
064/133-50-07. (275269)

ПЕЖО 360 ХДИ, караван,
2000. регистрован, крај
августа месеца. 063/531225. (275312)

РЕНО 5 КАМПУС, 1991.
регистрован, добар, повољно. 064/582-22-68.
(275162)

ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице.
Тел. 061/424-63-22.
(1275200)

МОТОКУЛТИВАТОР хонда 620, са фрезом, пластеник 9 х 4 м, само конПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
дизел, 2005, петора врата, струкција. 063/663-642.
фул опрема, у првој боји, (275076)
на име. 064/587-50-24.
ГАРАЖЕ
(275285)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 2, на првом нивоу, у
великој Конструкторовој
гаражи. 063/122-55-22.
(275307)

АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских,. „Плус”,
Д. Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (275131)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (275135)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ половне телевизоре из увоза, могућност замене. 064/564-1414. (274611)

ПРЕКРУПАЧ, писаћи сто
напа, витрина, кревети,
ципеларник, Тел. Мотор,
ОТКУП возила, алата, гво- врата собна, жалузине,
шиваћа машина.
жђа, остало, продаја де064/139-04-48. (274850)
лова, долазим на

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/11959-24. (274983)

ТА пећ, клима, вертикални замрзивач, смедеревац
5, два кауча, кварцна пећ,
замена ауто. 063/382-071
(275276)

ПРОДАЈЕМ бетонске чесме и роштиље за дворишта. 064/970-13-00.
(274425)

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(275199)

ПРОДАЈЕ прасиће и јагањце и вршим услужно
печење на дрва – ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(274454)

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање и годиште небитно,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05. (275199)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52. (275190)

ПВЦ прозор 100 х 130 са
алу ролетнама и комарником. 069/352-15-43.
(275357)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ беби опрему,
покућство, ТА пећи, гвожђе, бакар, перје.
062/892-47-55. (275139)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској улици.
065/833-73-61 (СМС)

КУДЕЉАРАЦ, одлична кућа на 5,5 ари, 35.000. Повољноп плацеви на новој
Миси. „Лајф”, 061/66291-48.
ТОПОЛА, 80 квм, 6 ари,
чврста градња, колски
улаз, 26.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)

ПРОДАЈЕМ два кауча,
фрижидер, шпорет смедеревац, као нов. Тел.
062/622-552. (27531)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз
на две улице, 33 х 18,15
м. 064/418-45-66.
(272954)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. 063/531-225.
(275301)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову, 29. новембра 80.
062/415-359. (273832)

ПРОДАЈЕМ пуно стајског
ђубрива. 063/764-49-17.
(275301)

ПРОДАЈЕ се кућа, Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (237832)

АКУМУЛАТОРИ 110 и 100
ампера, половни, одлични, 5.000 динара комад.
064/354-69-94. (275352)
ЈАГАЊЦИ на продају, 300
динара килограм. Јабука.
062/108-77-03. (275360)
ДВА кауча клик-клак, две
фотеље повољно. Тел.
063/325-566. (275382)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу натрон џакова. Тел. 064/424-95-10.
(275376)
БУРЕ (каца) 1.500 л, полиестер, петостепена пумпа , косилица за траву,
струја. 063/179-01-78.
(275333)
ПРОДАЈЕМ козе.
062/807-78-23, 063/272535. (275336)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера, 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (275350)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре. ПРОДАЈЕМ плацеве,
064/158-44-10, 063/101-11- укњижени, ново, Стрели47, долазим на адресу.
ште. 063/812-42-09,
(4807-66)
063/368-135.
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (275158)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум,
веш-машине, телевизоре,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93. (275303)

КУЋА у Иванову, старинска у етно у стилу, комфорна, легализована и
укњижена, 60 квм и 7.5
ари плаца. Тел. 063/372КУПУЈЕМО све врсте мета- 428. (4807/33)
ла, гвожђе, веш-машине, заПЛАЦ 7 ари, на продају,
мрзиваче, каблове, олово,
стара Миса. Тел. 013/378крека весо. 061/322-04-94.
158. (274645)
(275303)
КУПУЈЕМО обојене метале, ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношиакумулаторе, гвожђе, веш- кова, кућа 206 квм, 14,5
машине, замрзиваче, теле- ари, цена 37.000. Тел.
683-84-27 или 064/071визоре, све остало.
15-41.
061/206-26-24. (275303)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (275325)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижене, Стрелиште. Тел. 063/192-38-39.
(275274)

ХИТНО се продаје комфорна кућа у Мраморку.
069/255-70-80. (274138)

ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара Миса. 061/600-49-00.
(272944)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзиваче, веш-машину,
може компензација ваше
неисправно. Трел.
064/129-73-60. (275275)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина- Тел.
013/252-05-10, 063/70376-07. (275227)

делова, долазим на адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.

адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

ПРОДАЈЕМ тенду 4 х 3 м
и фискалну касу са благајно . 064/866-21-13.
(175247)

СУДО-МАШИНА, фрижидер, шпорет плин-струја,
барокни трпезаријски сто
са десет столица, угаона
гарнитура, ципеларник,
брачни душек. Тел.
0673/861-82-66. (275238)

ПУНТО 2, 1.2, 8 В, 2003,
троје врата, сва опрема,
на име. 064/587-50-24.
(275285)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.3,
мултиџет, децембар 2009.
годиште, први власник.
Тел. 063/801-27-15.
(275152)
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ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, Јабучки пут
б.б. Тел. 060/504-54-44,
061/187-55-13.
ПРОДАЈЕМ приземље
спратне куће + подрум +
гаража, нова Миса.
013/378-190. (274439)
МИСА, 64 квм, 21.500,
ПР, Маргита, 30 квм,
18.000. 063/377-835.
(273912)
КУЋА на продају, Омољица, цена повољна. Тел.
617-331. (274452)
ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5,
Војводе Живојина Мишића бр. 6. 023/857–315,
064/575-57-04. (275005)
КУЋА у Старчеву, укњижена, 12 ари плаца. Тел.
065/262-40-30. (274736)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, Шарпланинска 53б. Тел. 060/131-36-05,
060/037-05-86. (4807/29)
ПРОДАЈЕМ кућу на Миси,
три трособна стана и подрум. Тел. 013/371-561,
063/360-165. (274684)
ЦАРА ДУШАНА 73, кућа
за рушење, 8 ари, 51.000
евра. 063/820-53-34.
(274959)
ПЛАЦ 69 ари, Скадарска,
до пута, код Родића.
062/142-05-66. (275142)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (274973)

ОГЛАСИ

Нешто НОВО за продавце некретнина

у Агенцији „Тесла некретнине”,
64/668-89-15.

НА ПРОДАЈУ одлична
двоспратна кућа у Качареву. 063/401-052.
(4807/80)

ПЛАЦ 9 ари нас Баваништанском путу, грађевинска зона. 066/363-454.
(275116)

ПЛАЦЕВИ, Долово, 27
ари, Ул. Саве Ковачевића,
16 ари, Лоле Рибара.
061/654-50-08. (275045)

НОВИЈА кућа, вода, канализација, асфалт, ЦГ, топлотна пумпа, СББ.
066/363-454. ((275116)

ПОВОЉНО плац, Скробара, 10 ари, водовод, струја, започета градња.
060/346-51-11. (ф)

(4/275284)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 602-011, 065/21959-73. (275143)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу, воћњак,
Војловица. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(275140)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански пут. 064/15337-70. (275168)

ПРОДАЈА воћњака са викендицом, поред асфалта
за Иваново, цена договор.
060(308-97-78.

КУЋА у Качареву, 100
квм, 11 ари плац, на продају, повољно, усељив.
064/172-86-12. (275201)

ПРОДАЈЕМ башту на Баваништанском путу, договор. 064/110-11-28.
(275059)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари са кућом.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275198)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 120
квм, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (275070)

ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (275198)

МРАМОРАК, комфорна
кућа, воћњак, 14 ари плаца. Тел. 064/311-41-94.
(276072)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
имање 56 ари, викендица,
помоћни објекти, воћњак,
грађевинско земљиште,
вода, струја. 064/280-6053. (275219)

ПРОДАЈЕМ плац, башту,
17 ари на баваништанском путу. 066/926-59-21.
(274793)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 445 квм, са старом
кућом, Стрелииште.
064/119-04-31. (275121)
СОДАРА, прелепа салонска 120 квм, 3.6 ара, два
стана, 110.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275249)

ПЛАЦ 6 ари, три куће,
усељива, 60 + 70 + 100
квм. Миса, Козарачка,
55.000 евра. 063/804-0785. (275187)
КУЋА, 100 квм, реновирана, Козарачка 10, нова,
70 квм, 19.000 евра, Козарачка 10. 063/804-0785. (275187)
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КУЋА, 13.000 евра, Миса
+ 2 ара плаца. Козарачка
10. 063/804-07-85.
(275187)
ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем
граду или мењам за стан
у центру, договор.
062/522-000. (275185)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 5
ари, нова кућа, укњижена, усељива. 063/836-2383, „Трем 01”, (679).
(25171)
ПРОДАЈЕМ кућу, Шумарак – Велика врела. Тел.
063/838-11-15. (275164)
УЖИ ЦЕНТАР, 5 ари, нова
кућа, 130.000. 063/83623-83, „Трем 01”, (679).
(25171)
ТЕСЛА, 3 ара, кућа 100
квм, 46.000. 063/836-2383, „Трем 01”, (679).
(25171)
КУЋА у Тополи, 58 квм,
двориште, сређена,
22.000. (326), „Купола”,
065/328-66-94. (р)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, 5
ари, укњижен, ограђен.
Тел. 064/421-02-71.
(275147)
ПРОДАЈЕМ новију кућу,
Тесла, 8 ари, грађевински
плац 7.5 ари. 064/341-7680. (275251)
ХИТНОСТ. Почетак Кудељарца, сређена, 120 квм,
2.2 ара, може и ствари,
46.000. „Кров”, 060/68310-64. (275249)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. „Мустанг”,
062/226-901. (275268)
МИСА, три стамбене јединице, усељиве, 13.000,
19.000, 27.000, плац 6
ари, Миса, прелеп, хитно.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (275391)
КУЋА, Брестовац, укњижена, нова, само 16.500;
Дубока бара, 6 ари, само
12.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (275391)
КУЋА, центар, ПР + ПК,
строги 8.000; нова, одмах
усељива; Стрелиште, кућа
двојна, ПР, 109 + двориште. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (275391)

ВИКЕНДИЦ, објекат150
квм, трофазна струја и
воћњак. Викенд насеље
Долово. 064/305-74-64.
(275082)
ЦЕНТАР, кућа за рушење,
на 2,3 ара, 25.000; кућа
за реконструкцију на 3.5,
50.000. „Лајф”, 061/66291-48.
СТАРА МИСА, кућа на 5
ари, 124 квм, 27.000; близу центра, за рушење, договор. „Лајф”, 061/66291-48.
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/348-137,
062/348-137. (275288)
МИСА, 150, ЕГ, 65.000;
Миса, три етаже, 240,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (275300)

ПРОДАЈЕМ одмах усељиву детаљно обновљену породичну кућу у Панчеву
и Тополи, површине 68
квм, са плацем површине
7 ари, 20 квм. Тел.
064/134-97-60. (275271)

ТЕСЛА, трособан комфоран стан са ЦГ, 80 квм,
IV, 52.000. Тел. 013/331079. (274254)
КОТЕЖ 2, 67 квм, двособан, В. Булевар, предњи
део, 45.000 евра.
063/101-93-96. (275036)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
47 квм, ЦГ, III спрат, без
лифта, адаптиран. 347867, 064/110-11-28.
(275058)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844. (ф)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
Баваништански пут. Тел.
063/180-26-84, 063/18026-84, 063/217-102.
(275294)

ТЕСЛА, трособан комфоран стан са ЦГ, 80 квм,
IV, 52.000. Тел. 013/331079, 063/770-45-55.
(274254)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита
180 квм + 3 ара палца,
усељива одмах. Тел.
063/740-22-41, 013/664228. (275331)

КОТЕЖ 1, новији део,
двособан тан, продајем,
Б. Јовановић 96. 063/16461-70. (275104)

ПРОДАЈЕМ плац 30 ари,
Кудељарски насип, грађевинска зона. 060/336-1976. (275345)
СВЕТОГ САВЕ, спратна,
220 квм, две етаже, 5.2
ара, 125.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275249)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха и намештаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79.
(275254)
ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење или адаптацију,
4,11 ари, 25.000. „Мустанг”, 062/226-901.
(275268)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу.
063/887-84-00. (275354)

НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца грађевинског зеПРОДАЈЕМ викендицу на
мљишта, преко пута Кајабучком путу, 7.5 ари на
фане „Секин салаш”. Сеглавном путу. 063/719-42верна индустријска зона.
71. (275206)
062/102-89-16. (275365)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
на Кудељарцу. 062/818квм, гас, 52.000, договор.
25-05. (275241)
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (275377)
КУЋА 138 квм, са локалом 30 квм, 7,3 ара, ВојДОЊИ ГРАД, 3 ара, 60 +
ловица, без посредника.
30 квм, 46.000, договор.
063/879-58-14. (275236)
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (275377)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ викендицу монтажну на ДеПРОДАЈЕМ пољопривредвојачком бунару.
но земљиште, 124 ара у
060/355-50-20. (2753649
Скробари. Тел. 063/325ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижене, Стрелиште. Тел. 063/192-3839. (275274)

СТАН, Котеж 2, 44 квм,
договор. 061/222-18-28.
(273801)

55-66. (275382)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОСОБАН стан, 56 квм,
Исидоре Секулић 9. VI
спрат, сређен. 063/16616-61. (СМС)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан 80 квм, пети
СТАРА МИСА, ужа кућа
спрат нема лифт, 49.500
140 квм, 5,5 ари, помоћне евра., 064/888-25-00
просторије, 27.500. (49),
(СМС)
„Мустанг”, 069/226-66ДВОСОБАН, ЦГ, 57 квм +
58. (275268)
6 квм, високо приземље,
Котеж 2, 30.000 евра.
НОВА МИСА, три етаже,
(470), „Дива некретнине”
6 х 12, изворно, 55.000.
(49), „Мустанг”, 069/226- 345-534, 064/246-05-71.
(275197)
66-58. (275268)

ПРОДАЈЕМ или издајем
зграду 1.650 вм, 70 % завршена. 064/143-52-98.
(275192)
КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
без улагања, 30.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (25171)
КОТЕЖ 2, 36 квм, ЦГ, VIII, није задњи, два лифта,
у солидном стању, 24.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (25171)
СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, војне зграде,
50.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”, (679). (25171)
СОДАРА, 54 квм, ТА, IV,
сређен, 30000. 063/83623-83, „Трем 01”, (679).
(25171)
ЦЕНТАР, дворишни, 37
квм, једнособан сређен,
15.800. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275223)
КОТЕЖ, 52 квм, мањи
двособан, хитно, 29.500.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (275223)

НОВА МИСА, новоградња, 95 квм, трособни лукс
станови, завршни радови
у току. Могућност кредита. 062/966-92-96.
(275108)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 54 квм, Тесла, II
спрат, реновирaн, без посредника 062/841-3742.
(275089)
ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II
спрат, лифт, гаража, гас,
укњижен. 062/966-92-96.
(275108)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, ЦГ, лифт, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (275223)
СОДАРА, 74 квм, трособан, хитно, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(275223)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 квм, II спрат, лифт, ЦГ,
МЛАДОСТ, 83 квм, тросо- 36.000, договор. (926),
бан, ВПР, ТА, две терасе, „Купола”, 065/328-66-94.
одличан, 41.000. 063/252- (275210)
559. (275125)
ТЕСЛА, двоипособан, 63
ПРОДАЈЕМ или издајем
стан у Ковачици, центар,
двособан, 50 квм, реновиран, комфоран, удобан.
Могућа замена за стан у
Панчеву. Власник.
062/438353. (275136)
КОТЕЖ 2, четворособан,
две терасе трећи спрат,
лифт. 063/856-74-02.
(275134)
НА ПРОДАЈУ леп комфоран стан, Тесла, 64 квм,
пети спрат, лифт, ЦГ,
46.000 евра. Власник.
013/231-64-75, после 11
сати. (275151)
ТЕСЛА, 35 квм, једнособан, тераса, 29.000, 57
квм, Котеж, двособан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(275206)

квм, ВП, ЦГ, екстра сређен, 48.000. (926), „Купола”, 065/328-66-94.
(275210)
ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56,
(275216)
МАРГИТА, гарсоњера, 30
квм, приземље, усељив,
18.000, договор. (300),
„Чурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (2752154)
НОВА МИСА, нови станови, двособан, 62 квм, ВП,
са двориштем, 30.000; 83
квм, трособан, 43.00; 103
квм, четворособан,
48.000. (300), „Чурчић” ,
362-816, 063/803-10-52.
(2752154)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 квм, III, ЦГ, одличан,
ТРОСОБАН, 65 квм, Стре- 35.500. (300), „Чурчић” ,
лиште, 36.000; Котеж,
362-816, 063/803-10-52.
42.000. (324), „Медиа”,
(2752154)
315-703, 064/223-99-20.
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
(275206)
реновиран, 64 квм, IV,
ДВОСОБАН, ЦГ, 56 квм,
ЦГ, лифт, 38.000. (300),
тераса, 30.000 евра, први „Чурчић” , 362-816,
спрат. (470), „Дива не063/803-10-52. (2752154)
кретнине” 345-534,
СТРОГИ центар, 70 квм,
064/246-05-71. (275197)
нов, III, лифт, комплетна
ЈЕДНОИПОСОА, ЦГ, 45
кухиња, плакари, лукс,
квм, високо приземље,
74.000. (398), „Кров”,
27.000 евра. (470), „Дива 060/683-10-64. (275249)
некретнине” 345-534,
СОДАРА, трособан, 75
064/246-05-71. (275197)
квм, изворан, добар расПРОДАЈЕ стан у центру,
поред, VI, 37.000. (49),
58 квм, поткровље.
„Мустанг”, 062/226-901.
060/312-90-00. (275192)
(275268)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, трособан,73
квм, ЦГ, V, 43.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (275198)
ХИТНО, Спољностарчевачка, улични стан, 89
квм, 1/1 18.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(275249)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха и намештаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79.
(275254)
ЦЕНТАР, трособа, III,
лифт, 74 квм, ЦГ, 58.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(275272)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 38.000, договор.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(275272)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(275272)
ЦЕНТАР, двособан, III, 49
квм, ТА, усељив, 31.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(275272)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље,
ЦГ, беспрекоран, са лукс
стварима, 46.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (275268)
СОДАРА, реновиран, двособан, IV, ТА, 30.000;
трособан, ТА, III, 41.000.
„Лајф”. 061/662-91-48.
(275283)

КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III,
добар, 35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(275268)

НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 22.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (275268)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
квм, V, ЦГ, 41.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (275268)

ПРОДАЈЕ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (275192)

ТЕСЛА, двособан, 53
квм, I, TA, 32.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (275198)

НОВА МИСА, двоипособан, 68 квм, ЦГ, II,
35.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275198)

СОДАРА, двособан, 52
квм, ВП, ТА, 29.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275198)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Скробари, 45 квм.
Тел. 063/325-566. )

СТАН, Котеж 2, 44 квм,
договор. 061/222-18-28.
(273801)

СТРОГИ центар, трособан, II, ЕГ, 96 квм,
73.000, нов 49 квм, I
спрат, 46.500 са ПДВ-ом.
„Лајф”. 061/662-91-48.
(275283)
КОТЕЖ 2, једнособан,
VIII, 24.500; двособан,
реновиран, договор, 36
квм, поткровље, V, лифт,
20.000. „Лајф”. 061/66291-48. (275283)

КОТЕЖ, дуплекс, двоипособан, 83 квм, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275249)
СОДАРА, 54 квм, ТА, IV,
сређен, 30000. 063/83623-83, „Трем 01”, (679).
СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 30.000. „Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15. (275284)

ШИРИ центар, једнособан, 25 квм, TA, IV,
20.000, комплетан реновиран, новија градња.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, тераса, I, 35.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(275284)
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ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 44 квм, ненамештен,
Војвођански булевар 24.
Звати, 069/351-64-25.
(275217)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, трособан,73
квм, ЦГ, V, 43.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (275198)

ИЗДАВАЊЕ стана од 90
квм, полунамештен, грејање, интернет, ТВ , близу
Авива, кућа С. Сремца 14,
од 1. априла 2019.
060/320-51-41. 275214

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, тераса, VII,
25.000. „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89-15.
(275284)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, тераса, V, 40.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(275284)
ЦЕНТАР, 2.0, 65, ЕГ, договор; гарсоњера, 28, ЦГ,
20.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (275300)

ГАРСОЊЕРА код Спортског, намештена, ТА, ТВ,
интернет, повољно.
064/134-06-16. (275278)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм,
стара Миса. 060/011-9666. (275314)

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 2, гарсоњера
30 квм. 065/689-85-12.
(275328)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, ЦГ,
22.000; Содара, 2.5, II,
ЦГ, 42.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (275300)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 квм, IV, TA, сређен, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града.
Тел. 013/343-028,
062/640-020. (275093)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
40 квм и пословни простор 100 квм. 063/313005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 44 квм, ненамештен,
Војвођански булевар 24.
Звати, 069/351-64-25.
(275217)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем
локал 25 квм, у плочицама, излог , одличан.
064/226-91-30. (4807)

ИЗДАЈЕМ смештај за теренске раднике. 065/22878-66. (275335)

ПРОДАЈЕМ сређен двособан стан, 51 квм, на Тесли, повољно. 062/88541-07. (275348)

КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипособан, III, ЦГ, одличан
распоред, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275304)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
66 квм, VI, ЦГ, 30.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(275304)

ТЕСЛА, преко пута „Лидла”, високо приземље,
50 квм, ЦГ, реновиран,
40.000 евра. 060/441-1123. (275358)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(275377)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Дива некретнине” купује стан у згрди.
345-534, 064/246-05-71.
(175197)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ стан, може канцеларија адвокатска, нотар, центар. 064/140-5281. (275243)

ИЗДАЈЕМ стан у близини
болнице. Тел. 013/347737, 065/409-74-31.
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
(175343)
лукс опремљен, С. Саве
133, Панчево. 065/283ИЗДАЈЕМ нов смештај за
53-01. (4807/1)
теренске раднике, 7 лежајева, Старчево. 062/460ИЗДАЈЕМ једнособан
093. (275354)
празан стан, Стрелиште,
Вељка Влаховића. Тел.
ИЗДАЈЕМ двособан наме061/114-19-85, 013/320штен стан, Котеж 1.
336. (4807-45)
062/504-504. (175223)
ИЗДАВАЊЕ

АГЕНЦИЈИ „Купола некретнине” потребне некретенине на свим локацијама. 065/328-66-94.
(275210)
АГЕНЦИЈИ на некретнине
„Купола” купује станове
за реновирање. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(275210)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 квм, VI, ЦГ, реновиран, 34.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(275304)
ТЕСЛА, мањи двособан,
47 квм, V, ТА, без улагања, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275304)
ДВОСОБАН, ЦГ, 57 квм +
6 квм, високо приземље,
Котеж 2, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине”
345-534, 064/246-05-71.
(275197)

ПРОДАЈЕ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (275192)
ПРОДАЈЕМ стан у Качареву, двособан, укњижен,
помоћни објекти.
062/163-37-26. (275374)
КОТЕЖ 2, једноiпособан,
64 квм, VII, 25.000, повољно. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(275377)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Скробари, 45 квм.
Тел. 063/325-566.
(275382)

КУПУЈЕМ гарсоњеру без
посредника да није дворишни и поткровље. Тел.
064/004-74-74. (275326).

ХИТНО потребан двособан намештен стан у центру града или Стрелиште.
063/106-03-31.

ДВОСОБАН намештен,
иза Стоматолошког, 120,
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис- ниски трошкови. 062/88685-83. (4807)
плата. (353), „Премиер”,
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” (238), 064/668-8915, потребне некретнине.
(2752841)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни станови, куће,
плацеви, земља, на свим
локацијама. 063/744-2866. (275391)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, реновиран, Котеж
1. 063/705-50-76.
(275104)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града.
Тел. 013/343-028,
062/640-020. (275093)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, за војна
лица. 0673/839-56-81,
013/370-398. (276129)
СМЕШТАЈ за ваше раднике у Ковачице, собе са купатилом, кухињом, интернетом, КТВ, клима, паркинг обезбеђен. 061/438353. (275136)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у кући, Стрелиште, код школе, ТА.
063/821-61-83. (275205)
ИЗДАЈЕМ мали трособан
стан, Котеж 2, делимично
намештен, 100 евра. Тел.
066/805-00-01. (275193)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, самцима,
засебан улаз, центар.
061/131-79-04. (275176)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 44 квм, Котеж 2, деозит, 130 евра.
063/498-981. (275177)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, двособан, V спрат.
065/439-88-47. (275175)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1.
062/504-504. (175223)

ИЗДАЈЕМ сређену гарсоњеру, ненамештена, у
строгом центру. 063/87231-99. 063/872-31-99.
(275371)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру, одмах усељива, намештена, центар, искључиво
запосленима, повољно.
065/691-88-23. (275370)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор – два локала спојена, укупно 53,21, укњижен, Д. Туцовића.
‘63/281-954. (275117)

ЛОКАЛИ

НОВИ локали са употребном дозволом код Аутобуске станице, пијаце,
Улица Ослобођења, за све
намене. 063/372-124.
(2753079

ПРОДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, призем1е, 18
квм, поткровље 18 квм.
Драган, 063/224-362.
(275110)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал угао Карађрођеве и
Његошеве, 60 квм + башта 50 квм, застакљена,
кафић или друга делатност. 060/441-11-23.
(375358)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56. (274926)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
близу Дома омладине.
064/359-55-44. (275292)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(275372)
СТАРЧЕВО, издајем засебну кућу 70 квм, близу
центра, полунамештен.
064/305-80-73. (275380)
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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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
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)

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)

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

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

•

Петак, 29. март 2019.

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм у центру
Стрелишту. Тел. 064/26771-74. (275049)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(4807/44)

061/200-30-43, Ноле

ПРОДАЈЕМ киоск у центру града. 060/013-01-25.
(275389)
ПРОДАЈЕМ два спојена
локала, 63 квм, плато Зелене пијаце. Драган.
063/224-362. (275110)
ПРОДАЈЕМ локал 11 квм,
Карађорђева 13, локал
16. Драган. 063/224-362.
(275110)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Качарева, 50 квм.
063/776-52-66. (275154)

ИЗДАЈЕМ локал на веома
прометном месту, Ослобођења 10. Тел. 063/86487-02. (275135)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама.
063/182-30-37. (275161)

НОВО СЕЛО, Владимировац, Алибунар, потребан
магацин до 200 квм.
064/648-00-65. (275307)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

ЛОКАЛ, строги центар,
код Суда и Робне куће, за
све намене, издајем.
063/372-124. (2753079

потребан радник
са искуством
и Ц категоријом.
Тел. 013/252-06-64,
063/776-56-58.

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад за роштиљем и у кухињи. Ћевабџиница у центру и Браће Јовановић.
063/897-55-04. (274085)

ТЕСЛА, фризерско-козметичарски салон, опремљен, нов. 060/441-11-23. ПИЦЕРИЈИ Попај потреб(375358)
не раднице са и без искуства, добра и редовна
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
плата. 063/820-87-61.
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (275336)

ПОСАО
ПОНУДА

СТОВАРИШТУ „Голија”

(7/274828)

Потребан радник
(до 30 година) за обучавање и рад
у новоотвореном сервису „Горења”.

РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан мушкоженски фризер, плата
30.000. 064/470-74-43.
(275130)

САЛОНУ намештаја потербан монтажер за стално. 013/410-180,
060/645ч-91-45. (275327)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кладионици. 062/88368-62. (275119)

СТОВАРИШТУ „Голија”
потребан радник са искуством и Ц категоријом.
Тел. 013/252-06-64,
063/776-56-58.

ПОТРЕБАН радник на
фарми кока у Панчеву.
063/776-67-29. (275163)

ПОТРЕБНА жена за чишћење. Тел. 060/304-0764 (СМС)
Потребна конобарица,
пријава, оброк, плацен
пут, 40.000. Beertia Bar
Б.Н.С. 063/105-09-49
(СМС)

ЛОКАЛ са пекарском
опремом, може и за трговину 80 квм. 064/482-6553. (275155)

АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан возач Ц и Е категорије. 063/286-914, Ђорђе. (4807/25 и 26)

ЛОКАЛ у Његошевој 7,
сутерен, 100 квм. Тел.
062/821-44-94. (275246)

ХИТНО потребна конобарица. 061/275-54-35.
(275332)

ПОТРЕБАН АУТОЛИМАР-АУТОБРАВАР за послове
блиндирања и аутолимарије – више извршиоца.
Одлични услови рада. редовна исплата. Обезбеђена
обука за блиндирање. Контакт телефон: 069/847-68-56.
„Interauto” d.o.o. Милана Ракића 96, Београд

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, преко пута три
школе. 060/351-03-56.
(275243)

ПОТРЕБАН конобар са
искуством плата
30.000+3.000 превоз,Бакана 063/426-103 (СМС)

НОВИ локали са употребном дозволом код Аутобуске станице, пијаце,
Улица Ослобођења, за све
намене. 063/372-124.

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама.
063/182-30-37.
(275161)

РЕНОАУТО „ПАНТА”
ПАНЧЕВО
Потребан нам је

продавац
ауто-делова и опреме

Информације на

064/132-96-63.

АУТОСЕРВИСУ потребан
вулканизер са искуством
и млади помоћни радник.
066/9008-66-58. (275165)
РЕСТОРАНУ потребне
конобарице, хитно.
064/349-93-43. (275184)
ПРЕХРАМБЕНОЈ продавници потребан радник-ца.
Жарка Зрењанина 123.
063/265-457. (275209)
Озбиљној двочланој породици потребан већи стан.
Предност центар (Тесла).
065/311-40-27.
(3/275231)

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept тражи аутоматиЧара
пнеуматичара са искуством. Биографију послати на office@carboconcept.com или позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16
сати радним данима.
(СМС)
ПОТРЕБАН радник-ца
продавници у центру.
063/265-457. (275209)

Предност ће имати кандидати са радним искуством у бранши или са
познавањем аутомобилске индустрије.
(5/75369)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
магацин , угао Михајла
Пупина 1. 061/607-81-00.
(275387)

marketing@pancevac-online.rs

ФИРМИ „Дивнић шпед”
из Панчева потребан возач Ц и Е категорије за
унутрашњи транспорт.
Контакт 062/850-00-82.
(4807/10)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз штампе. 069/867-7207. (4807)
ПОТРЕБАН радник на откупу и поправци палета.
064/106-81-11. (р)

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. 065/521-7287, 064/095-62-44.
(275255)
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер/фризерка.
064/503-68-75. (275259)

Потребни
радници
за бетонску
галантерију.
064/949-92-72.

ПОТРЕБАН продавац за
ноћну смену. 063/550166. (275273)
ПОТРЕБНА девојка за
разношење хране на бувљаку. Предност познавање бувљака. 064/129-3725.
ИЗДАЈЕ се радно место за
мушког фризера.
060/535-47-15. (275321)
ПОТРЕБНА радница за
пекару и пицерију.
063/130-75-40. (2753169
ХИТНО потребна конобарица. 061/275-54-35.
(275332)
ПОТРЕБНА РАДНИЦА за
рад у прехрамбеној продавници. 064/264-03-98.
(275346)

ПОТРЕБАН момак или
девојка за разношење пића на бувљаку. 064/13298-12. (275237)

ПОТРЕБАН вредан физички радник, 15 дана ме- ПОТРЕБАН кувар са искусечно. 062/164-56-41,
ством. 061/623-16-15.
062/164-56-41, 062/365(275362)
555. (275170)
WEIFERT дистрибуцији
ПОТРЕБНА продавачица
пића потребни возачи Б и
у пекари. 013/342-025.
Ц категорије, виљушкариЗвати од 8 до 11 сати.
ста и физички радници.
(1275128)
062/446-285. (272909)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
због отварања апотеке расписује

КОНКУРС
за радна места:
1. ДИПЛОМИРАНИ
– 1 извршилац

064/393-56-90
ПОТРЕБАН конобар/шанкер. 061/623-16-15.
(275362)
ПОТРЕБНА конобар/ица
за рад у локалу. 063/77998-56, 063/508-719.
(1275366)
РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан радник за одржавање хигијене.
064/149-99-73. (275367)
БРЗА ХРАНА у Панчеву
тражи радника за рад.
064/149-99-73. (275367)
ПЕКАРИ потребан возачрадник у пекари, пекар.
063/835-08-48. (275361)

ФАРМАЦЕУТ

2. ФАРМАЦЕУТСКИ
– 2 извршиоца

ТЕХНИЧАР

Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. април 2019.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
/KONOBARICE
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

(275379)

18

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (274316)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (274288)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (274378)

ПОТРЕБАН конобар-ица,
кафе ресторану. 063/307996. (275361)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(274691)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји у посластичарници „Специјал”.
065/232-16-70.
(275388)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, вентили,с лавине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09. (4807/64)

ИЗРАДА, монтажа конструкција, хала, биндера,
кованих капија, ограда,
гаража, грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(275068)
ЛАТИНСКИ језик, професорка латинског језика
држи приватне часове.
066/656-44-04. (275014)
ОРЕМ и култивирам баште. 063/855-92-70.
(274331)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, веома повољно. 064/28026-15. (274691)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ, антена плус.
064/866-20-70. (276073)
ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(275078)
МОЛЕРСКИ радови, фарбање столарије и радијатора. Павел, 063/809-6661., (275083)
МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Неша. www.facebook.com/molerizam
069/444-23-76. (275133)

Петак, 29. март 2019.

ПОСАО

ОГЛАСИ

БЛАГАЈНИК у Казину „Eldorado”

ПОТРАЖЊА

Одлична и редовна исплата.
Могућност напредовања.

ЧИШЋЕЊЕ олука, осталил висински радови.
065/535-24-56. (275260)
РАДИМ малтерисање, бетонирање, зидање и физичке послове. 061/66566-24. (275092)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (157105)
ВРШИМ превоз кипером
песка, шљунка, грађевинског материјала повољно,
цена 120 тура. Чистим
шут, подруме, таване,
дворишта, рушим старе
објекте, са радницима,
повољно. 061/206-16-40.
(275100)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, монтажа
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
0672/382-394. (275118)
ЧАСОВИ географије и енглеског. Врло повољно.
065/373-53-34. (274341)

064/826-84-25
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (275145)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (275261)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, уградња ламината, комплетно реновирање. 062/816-33-84.
(275138)

КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталација нових компоненти, чишћење, брзо, повољно.
060/351-03-54. (275243)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (275156)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(275281)

ОБАРАЊЕ табала, крчење, чишћење тавана, шупа, одношење ствари, бетонирања. 060/035-47-40.
(275160)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, зидова, бетона, ископи, бетонирања. 064/122-69-78.
(275160)
ЧИСТИМ подрум, шупе,
вршим превоз, радим молерај, купујем гвожђе,
остало. 061/182-05-65.
(2751679

ПОСТАВКА зидне и подне КОШЕЊЕ траве, корова.
керамике, повољно.
Шишање живе ограде,
061/625-97-90. (275119)
дворишта, викендице,
воћњаци. 061/301-49-58.
БРАВАРСКО-ЗАВАРИ(275224)
ВАЧКИ радови: израда,
монтажа капија,л ограда, ВОДОИНСТАЛАТЕР, иннадстреница, заштитне
сталација цеви и санитарешетке. 062/816-33-84.
рија. 060/689-82-23.
(275226)
(275138)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа-демонтажа намештаја. Дејан. 061/62614-50. (275319)
СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари, и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (275319)
УСЛУЖНО кројење, најпрецизнији на катеру.
Тел. 063/494-688.
(275305)
ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старим нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (275334)

На основу Статута Града Панчева, у складу са Одлуком о буџету Града Панчева за 2019. годину и Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који се суфинансирају из буџета Града Панчева градоначелник Града Панчева расписује

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
И

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Право учешћа: На конкурсима за суфинансирање пројеката или пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије
Града Панчева и ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће
свој пројекат или пројекат – манифестацију реализовати на територији Града
Панчева.
Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два
расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.
Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на овe конкурсe,
о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката и
пројеката-манифестација, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту Града
Панчева: http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/
Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац” .
Контакт: 013/308-842 или 013/308-830 локал 842
Предлоге пројеката доставити поштом или у Услужном центру Града Панчева у затвореној коверти са назнаком:
Пријава

Пријава

КОНКУРС

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Град Панчево
Трг Краља Петра I, 2-4
26 000 Панчево

Град Панчево
Трг Краља Петра I, 2-4
26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту
животне средине

Секретаријат за заштиту
животне средине

Комисија за вредновање пројеката
у области заштите животне средине

Комисија за вредновање пројеката
у области заштите животне средине

НЕ ОТВАРАТИ!

НЕ ОТВАРАТИ!

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

Секретаријат за заштиту животне средине је 26.
03. 2019. године на основу захтева носиоца
пројекта „ZF Serbia d.o.o. Beograd”, Омладинских
бригада 88-90, Београд-Нови Београд, донео решење број: XV-07-501-53/2019 којим је утврђено
да за пројекaт „ZF Е - Mobility производни комплекс за производњу опреме за возила ( II фаза )”,
на кат. парцели 9416/27 и 9416/25 К.О. Панчево,
на територији Града Панчева није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из предходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 710, радним данима од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 22. 03. 2019. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Замена
горионика на пећима BA-2101 и BA-2301, у склопу
Рафинерије нафте Панчево.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.

КОНКУРС
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Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
за рад у лабораторији – 1 извршилац
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. април 2019.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 22. 03. 2019. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Замена горионика на пећима BA-2401 и BA-2402, у
склопу Рафинерије нафте Панчево.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат може се добити на увид радним данима од 10
до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

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, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014 и 83/18)

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

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

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

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације дела блока 089
у насељеном месту Панчево

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарске парцеле бр.5352/1 К.О.Панчево, Ул.Цара Душана бр.14, Панчево, за планирану
изградњу вишепородичног стамбеног објекта
спратности П+3+Пс, израђен од стране „АГП Студио” Панчево, за инвеститорa Средојевић Предрага из Старчева, Ул. Панчевачки пут 101.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у
времену од 10 до 13 сатиу периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 29. 03. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 29. 03. 2019. до 12. 04.
2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани 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 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног 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.
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ПОСАО
После дуге и тешке болести напустио нас је наш вољени

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзивач, телевизоре, долазим.
061/321-77-93.
ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(275295)
КОСИМ траву тримером,
повољно, дворишта, воћњаке, коров. Зоран.
061/683-67-48, 064/43812-46. (275339)

ПРВИХ ВЕК И ПО

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ
АЛ столарије, лимарије,
браврија, ограда, капија,
кованија. 064/068-10-85.
(275161)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са
утоваром. 063/246-368.
(274505)

КОПАМ баште, канализацију, септичке јаме, крчим плацеве, вадим пањеве, рушим. 062/145-71СЕЛИДБЕ, превоз робе,
44. (2175351)
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91ЛИМАРСКИ радови, из85. (274613)
рада/монтажа кровопокривачки радови, преПОПРАВКА беле технике,
правке цурења, термо, хи- монтажа, сервис клима
дроизолација. 064/215уређаја. Овлашћени сер99-26.
вис „Фриго Пеђа”,
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно, педантно и повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (275368)
ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(275078)
МАСАЖА релакс за потпуно уживање и опуштање вашег тела. 064/26994-87, Марија.
ЧИСТИМ подруме, таавне, купујем старо гвожђе.
061/226-74-28. (275383)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ и АЛУ столарију, комарници, ролетне,
сигурносна врата, могућност на рате. 060/545-3404. (273947)
МОЛЕРСКИ ртадови, ламинат. 062/156-02-07,
064/390-00-87,. (273506)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са
утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (4807)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником, уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (275257)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (275156)

МОЛЕСКО-ФАРБАРСКИ
и сви завршни радови у
екстеријеру, брзо, чисто,
најповољније. 060/14599-09, 060/062-91-45.
(275342)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(275281)

РАЗНО

064/771-24-16, 013/301300. (4807)

ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому средње музичке
школе „Јован Бандур”
Панчево, на име Миодраг
Стојановић.(275039)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Неша. www.facebook.com/molerizam
069/444-23-76. (275133)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту АТП-а на име Илија
Ђурђев. (275040)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (275075)

МУШКАРАЦ тражи жену,
девојку за дружење.
066/541-31-39. (275286)

ПРЕВОЗИМ кипером, повољно, песак, шљунак, сејанац, ризлу, утовар, одвоз шута. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (4807/42)
КОМБИ превоз робе и
мање селидвбе. 069/12972-71, Никола. (275194)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 063/811-74-89, Јовичин. (275203)

ЖИВА ПЕТКАНИЋ
1937–2019.
Сахрана је обављена 26. марта 2019, у 15 сати, на војловачком гробљу.

УПОЗНАО бих слободну
жену, до 55 година. Могућ брак. 064/372-94-71.
(275099)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(275250)

Ожалошћена супруга НАДА, ћерка ЉУБИЦА, унуке МИЛИЦА
и ДРАГИЦА и остала родбина

ЖИВАНКА
КОРНОВИЋ
1946–2019.

(28/275120)

Изненада нас је напустила наша вољена
супруга, мајка и бака.
Чуваћемо с љубављу
успомену на њу.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. марта 2019, у 78. години преминуо наш драги

Супруг СЛАВКО, син
МИЛЕ, снаја
МИЛЕНА и унуци
АЛЕКСА и МИЛИЦА
(103/275347)

Последњи поздрав
колегиници

НИКОЛА СИМОВ ВУЈОВИЋ

ПОТРЕБНА помоћ у кући,
вођење домаћинства старијим особама, договор.
Тел. 063/325-566.
(275382)

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (272893)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 062/976-18-42.
(275305)

1941–2019.
Сахрана је обављена 25. марта 2019, у 15 сати, на гробљу Котеж у
Панчеву.
Ожалошћени: синови ДРАГАН, АЛЕКСАНДАР и МАРКО,
снаја ЈАСМИНА, унуке МИЛИЦА и МИЛЕНА

ЉИЉИ
ПЕТКОВИЋ
Остају нам прелепе
успомене на наше
дружење.
ЈАГОДА и ЗЛАТА
с породицама

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са
утоваром. 063/246-368.
(275242)

21. марта 2019. године престало је да куца велико срце нашег

(95/275320)

23. марта 2019. године заувек нас је напустила
наша

СЕРВИС ТВ антена, тотал
ТВ, сетоп бокс, ауто-кључева, ЦО 2 апарата, разних електроуређаја.
063/800-01-96. (275222)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непторебне ствари. 064/280-30.16,
063/731-77-67, Владимир.
(275220)

(71/275258)

МИЛЕТА АЋИМОВИЋА ШИКИЈА
рођ. 1948.

ЉИЉАНА ПЕТКОВИЋ
1950–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ћерка САЊА, сестра ДРАГОСЛАВА,
сестричина НАТАША и унук ФИЛИП

Тугују за њим: супруга РАДОЈКА, синови МИОДРАГ, МИЛАН и
ЗОРАН, снаје НЕВЕНА, ВАЊА и СВЕТЛАНА, унуци и унуке

(91/275310)

(50/275207)

Преминула је наша драга колегиница

Драги брате

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05.
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са
утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (275329)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (274378)

МАРИЈА ВИТОМИРОВ
1948–2019.
С тугом и поштовањем њени из Секретаријата за јавне службе и социјална питања
(100/275340)

МИЛЕ
Немамо речи за бол и тугу због твог одласка.
Твоја племенита душа, радост и љубав којом си
нас даривао, остаје у нама јер то смрт не прекида.
Твоја сестра МИЛКА с породицом
(55/275218)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 29. март 2019.
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23. марта 2019. године наш драги

Последњи поздрав нашем вољеном

КРАЛЕ ЂОРЂИЈЕВСКИ
РАДЕТУ СПАСОВСКОМ
1948–2019.

рођ. 1942. године
уснуо је у Господу
Сахрањен је 25. марта 2019. године на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга НАДА, син МИЛАН, ћерка БИЉАНА, унука ЕЛЕНА,
брат ВЕЛИМИР и остала драга родбина и пријатељи

25. марта 2019, у 65. години, је преминуо наш супруг отац и деда

(105/273353)

Заувек живећеш у нашим срцима.
Твоји: АЛЕКСАНДАР, ДУШИЦА,
НИНА и АЛЕКСАНДРА

22. марта 2019, преминуо је наш драги и вољени

ЉУБИША НИКОЛИЋ

(92/275311)

Вољени

Сахрана је обављена 27. марта 2019, на Новом
гробљу.
Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, синови
ДЕЈАН и ГОРАН, снаја ТИЈАНА, унуци ЛУКА,
АНДРЕЈ и СЕРГЕЈ, родбина и пријатељи

Вољени,

(39/275193)

Последњи поздрав

СЛОБОДАН ИЛИЋ ЦОЛЕ
РАДЕ
СПАСОВСКИ

С љубављу коју смрт
не прекида, и тугом
коју време не лечи
чуваћу те од заборава.
Твоја ЉУБИЦА

1955–2019.

деда РАДЕ
Хвала ти!
Остаћеш заувек са нама и у нашим срцима.
Тужни: БОБА,
ДЕЈАН, ДЕЈАНА
и МИЛА

Хвала ти за велику љубав, доброту и нежност.
Супруга ЉИЉАНА, синови МИЛОШ и ДЕЈАН, ћерка ЈОВАНА,
снаја МИРЈАНА и унук ДИМИТРИЈЕ
(14/275087)

(85/275296)

Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав
пријатељу

ЉУБИШИ
НИКОЛИЋУ

Последњи поздрав драгом комшији

Комшији

од драгих комшија

ЉУБИШИ
НИКОЛИЋУ
Остаћеш у сећању.
ТАЊА и ГОРАН

(83/275296)

(89/275302)

(38/275169)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ ИЛИЋУ ЦОЛЕТУ

РАДЕТУ
РАДЕТУ

РАДЕ
СПАСОВСКИ
Последњи поздрав
од породице
ИСАЈЛОВИЋ

НОВАК и ВЕРА
ПИВАШЕВИЋ
(78/275282)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав од
комшилука: ДРАГАНА,
РАДОМИРА, ДУЛЕТА,
ЈОШКЕ, РАЛЕТА,
ДЕСИМИРА, СРБЕ,
ЖЕЉКА и САВКЕ

Породица СТОЈАНОВИЋ
(15/275087)

У недељу, 31. марта
навршава се четрдесет дана од смрти нашег вољеног

Последње збогом
драгом шефу

ЉУБИШИ
НИКОЛИЋУ

(44/275181)

Остаћеш у сећању
од Снежиних колега
и колегиница
из „Телус”-а

Последњи поздрав
супрузи, мајци и баки

(93/275311)

ИШТВАН
ЛЕЧЕИ

Последњи поздрав
драгом

СЛОБОДАНУ
ИЛИЋУ
ЦОЛЕТУ

ГОРДАНА
ТОПАЛОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ДАНИЛО,
синови ДАРКО
и НЕНАД и сестра
ЗЛАТА са породицом
(109/275384)

(88/27302)

Вољена и поштована мајка

1936–2019.

РАДЕТУ

СЛАВИЦИ
ДИМИТРИЈЕВСКИ
1957–2019.

РАДЕТУ
СПАСОВСКОМ
Твојој племенитости
и доброти није било
краја. Живећеш у нашим срцима.
ЉИЉАНА САВИЋ
и породице ТОПИЋ
и КРЕЦУЉ
(84/1275296)

од СТАНКА
са породицом

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Породица
ДИМИТРИЈЕВСКИ

(99/275338)

(96/275322)

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Супруга МИЛКА,
ћерка ЈАСМИНА и
син МИША
са породицом
(97/275324)

Била нам је част учити од Вас и радити са
Вама. Хвала Вам на
свему.
Колектив SIMS doo
(13/27508)

СОФИЈА МАРКОВИЋ

1939–2019.
предала је душу Богу.
Претужни и захвални: кћи ЈЕЛИЦА, зет ИВАН, унук
ИГОР и унука ВИШЊА
(53/275213)

Поштованом комшији

Последњи поздрав мајка

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

СЛОБОДАНУ
ИЛИЋУ
последњи поздрав од
породице ЗДРАВКОВИЋ
(76/275279)

СОФИЈИ
МАРКОВИЋ
Породица МАЛИЈАР
(54/275213)
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Петак, 29. март 2019.

Последњи поздрав племенитом човеку

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав драгој

У суботу, 23. марта, опака болест зауставила је срце нашег
највољенијег цветића

ЕСТИКИ ДИМИТРИЈЕВИЋ
1948–2019.

ХУСЕИНУ КУНАЛИЋУ
ХУСИ

Остала је велика празнина. Утехе нема.

ЦВЕТЕ САВЕСКИ

1937–2019.

Твоји: ћерка ВЕСНА, зет ИГОР и унуци
ДУШАН и МИХАИЛО
(27/275115)

Мамице, хвала ти за све што си нам пружила,
Комшије из улаза у Милоша
Обреновића 51 и пријатељи
САФЕТ и ТРИВА
(82/275291)

хвала ти што си нас научила да будемо добри људи и пожртвовани пријатељи, што си свима показала шта је то храброст!

Последњи поздрав драгој комшиници

Поносни смо што си ти наша мајка и бака.
Живиш и живећеш у свакоме од нас.
Мирно спавај анђеле наш.

Последњи поздрав цењеном и поштованом

Волимо те.
Ћерке НАТАША и МИРЈАНА, зет ВЛАДИМИР и унука ТАРА
(81/

Последњи поздрав
драгој

ЕСТИКИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Заувек у нашим срцима
Станари зграде у Војвођанском булевару 40

КУНАЛИЋ ХУСИ
1937–2019.

(26/275115)

Био си посебан, јединствен и пун оптимизма.
Твоја приврженост ватрогаству трајала је до последњег дана твог живота.
Нећемо те заборавити!
Твоји другови из Ватрогасног савеза
и Добровољног ватрогасног друштва Панчево
(45/275192)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

С болом и тугом опростили смо се од наше
вољене

МИЋО БУЊЕВЧЕВИЋ
ЦВЕТИ
од комшија
у Цвијићевој 2

1947–2019.
Опело за покој душе и испраћај за кремацију биће 28. марта 2019. на Новом гробљу у Београду,
са почетком у 10 сати.
Последњи поздрав од супруге ЉИЉАНЕ, снаје
АРАБЕЛЕ, унука АЛЕКСЕ и сина ДЕЈАНА

(80/275280)

(30/275123)

НАДЕ ПАВЛОВИЋ
11. IV 1934 – 21. III 2019.

Последњи поздрав

ХУСЕИН
КУНАЛИЋ

У нама ће живети сећање на твој драги лик, несебичну љубав и бригу о својим најмилијима.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Ћерка МИРА, зет МИЛАН и унука МИЛИЦА

Најлепше успомене
на дружење са тобом
чувам у мом срцу.

ХУСЕИНУ
КУНАЛИЋУ

(59/275229)

Последњи поздрав

ЦВЕТИ
ЖАРКО МАТИЋ

Твој друг СТАНИША
(47/275195)

од ујака МИЛАНА
с породицом

(21/175101)

Последњи поздрав драгој мајци

(90/275308)

Последњи поздрав
драгој тети

МИЋИ БУЊЕВЧЕВИЋУ
Остаћеш нам заувек у лепом сећању.
Пријатељи ШАРИКА и ДРАГАН
(29/275123)

НАДИ ПАВЛОВИЋ
најхрабријој и најснажнијој баки.
Недостајаће ми твој нежни поглед и загрљај.
Сећање на тебе ће живети вечно.

Последњи поздрав

Унука МИЛИЦА

ЉИЉАНИ МАРГАН

ЉИЉАНИ
МАРГАН

1955–2019.
Од сина ДЕЈАНА и снаје ИЛОНЕ са децом
и ћерке АЛЕКСАНДРЕ са децом.
Никада те нећемо заборавити, заувек ћеш остати
у нашим срцима драга мама.
(101/275341)

(60/275229)

1955–2019.
од њене принцезе
и сестара ВЕРИЦЕ
и САЊЕ
(104/275349)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ
МАРГАН
1955–2019.

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

од сина ДЕЈАНА
и снаје ИЛОНЕ
са децом.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
(102/275341)

Последњи поздрав

БОРИС
ЂУРИЋ
Анђеле наш лети високо, постани звезда најсјајнија, не окрећи се
доле. Заувек ћеш остати
у нашим срцима, никад
те нећемо заборавити.

ДЕКО

Ожалошћени: супруга
НАДА, ћерке ОЛГИЦА
и БРАНКА
са породицама, сестре
РУСКА и ПЕРСА и сва
многобројна родбина

Заувек ћеш остати
наш др Ђурић

(19/275093)

(33/275127)

Твоји: МАРКО,
НЕВЕНА, БАНЕ,
СТРАХИЊА, ДУЊА,
СЕНА и ИГОР

БОРИСУ
ЂУРИЋУ
Било је лепо познавати те.
Твоја прија ЗОРА и
ГАГА са породицом
(35/275114)

Петак, 29. март 2019.

20. марта престало је да куца срце моје тетке

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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IN MEMORIAM
1989–2019.
Прошло је тридесет година откада те нема. У недељу 31. марта 2019, у 13 сати, отићи ћемо на место твоје вечне куће где смо те најтужнијег дана у нашем животу испратиле пре три деценије

А ти, ти се нећеш вратити

ДАРА ТОМИЋ
1926–2019.
рођ. Чизмаш

АНДРАШИ ТОНИ

Увек ће бити у нашим срцима. На свему јој хвала.
Братанац ЂОРЂЕ с породицом

дипл. инж. шумарства

(94/275317)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

КОВИЉКИ
СТОЈИЧИЋ
ГОЦИ
од кума ВЕСНЕ

од комшија
у Кикиндској 7

(86/275297)

(74/275267)

27. марта навршавају
се две године од смрти моје мајке

Прошла је тужна година откако није са
нама наша драга мајка

Пролеће је стило и твој рођендан најтужнији.

ЗЛАТКО МИЛУТИНОВИЋ
Године су пролазиле, живот се наставио, а Ти си остао ускраћен да упознаш
своје дивне унуке Стевана и Душана, којима би се сигурно поносио. Био си
у нашим мислима, у нашим срцима. Са Тобом смо делиле све радосне тренутке, успехе и неуспехе, проблеме које живот носи. Било би нам сигурно
лакше да си био са нама. Избора није било, морале смо без тебе. Твој лик,
твоја љубав је дубоко у нама, и ма где биле. Никада те нећемо заборавити.
Твоја НАДА, МИЛАНА и ДРАГАНА
(108/275383)

И одједаред година тринаест, као да смо сваку
к’о тунел копали.
И некако је лакше а сетно је кад се јавиш и кажеш
Проћи ће...

2. априла даваћемо четрдесет дана, у 11
сати, на гробљу, а у 18 сати мису.
Твоји: мајка ЗОРКА, супруга КЛАРА,
синови ДЕНИС и АНТОН, ћерка САРА,
снаја МАЈА, унуци ОГЊЕН и СТЕФАН
(73/275264)

1. априла 2019. навршава се тужних десет година откако нас је напустила наша драга

ДОБРИВОЈЕ
РАИЧЕВИЋ

КАТИЦА ЋИРИЋ
1938–2009.

ДОБРИВОЈ ОЛЋАН
Сећања чувају и теби се радују
Твоји

МИРЕ
БОГОЈЕВИЋ
С тугом и болом сећаће се њен син
АЛЕКСА
(16/275088)

СЕЋАЊЕ

(64/275232)

МИЛЕНА
МИРКОВ
Хвала за све што си
учинила за нас.
У нашим срцима живиш заувек.

3. априла 2019. навршава се тринаест година од трагичне погибије нашег вољеног

Прошло је четрдесет
тужних дана.

Супруг БОГДАН, ћерке БИЉАНА и ЗЛАТА и син
ЂУРИЦА са породицама

Породица
(46/275191)

(48/274196)

Најдражем тати и деки

Ћерке НАДИЦА
и ЂИНА
са породицама
(57/275225)

РАДОВАН
КРЧАДИНАЦ

У суботу, 30. марта 2019,
на Новом гробљу, у 11.30,
одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те
имали, недостајеш нам...

27. марта 2019. навршавају се четири године
откако није с нама

СЛОБОДАНУ ЧУБРИЛУ
СТОЈАНКИ
КОПРИВИЦИ
рођ. Николић
1934–2019.
Недостајеш нам. Траг који си оставила у нашим
срцима неизбрисив је.
Твоја деца

1. априла 2019. године навршава се десет година
да нас је напустио, али у нашим срцима и души
остао вечно да живи.
Његови најмилији: БИЉА, ТАМАРА и ВЛАДАН

МАРИЦА ЖИВКОВ МАЦА
Ожалошћени: супруг СЛАВОМИР са синовима

(51/275208)

(70/272256)

(1/275055)

3. IV 2015 – 3. IV 2019.
СЕЋАЊЕ

Заувек у нашим
мислима.

СЕГЕДИНЧЕВ

У понедељак, 1. априла 2019. је једанаест година
од прераног губитка нашег вољеног

28. марта 2019. навршава
се шест месеци откако
није с нама наш вољени

ЖИВАН
СТОКИЋ

Твоја породица
(32/275126)

ПЕТРА
КАРИШИКА
1982–2006.
Поносни смо што
смо те имали, а најтужнији што смо те изгубили.

БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ

МИОДРАГ

СРЂАН

ЈОВАНА ВИДАНОВИЋА

1931–1988

1960–2017.

Године те нису одвојиле од нас. Нема заборава,
ту си у сваком нашем дану.
У срцу те носимо и неизмерно волимо.

У суботу, 30. марта, у 11 сати, на Старом православном гробљу даваћемо помен.

Твоји најмилији

Њихови најмилији
(69/275252)

(66/275234)

7. X 1948.

Супруга МАЦА, син МИЛЕ, ћерка ТАМАРА,
зет МАРКО и унук УГЉЕША

Недостајеш нам.
С љубављу и поштовањем твоја породица.

(75/275277)

(20/275094)

2013–2019.
Тужно сећање на драге бабу и деду

Сећање на наше драге

СЕЋАЊЕ

ЊЕГОВАН

ВУЧИЋЕВИЋ
Шест тужних година
прође, али си за нас
увек и заувек ту.
Твоја мајка, брат,
синовац и синовица
(98/1275335)

МИЛИЦА

ЧАСЛАВ

1933–2012.
1932–2011.
Унуци ГОРДАНА и ГОРАН са родитељима
(107/275381)

ЧАСЛАВ ВУЧИЋЕВИЋ
ВЕСНА и ЈОВИЦА ВУЧИЋЕВИЋ
(106/1275378)

ЈАНКО

1912–1984.

ДАНИЦА
1920–2005.

Породица ОЛЋАН
(63/275232)
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31. марта навршавају се две године откада
није са нама

Најдражи

БОЛНО СЕЋАЊЕ
Прошло је двадесет година од трагичне погибије наших
колега. Помен ће се одржати 4. априла 2019.

БАТА ПАРЧЕТИЋ
2017–2019.

Нико те никад није волео као ја, као твоји
синови, снаја и унуци

НИКОЛА ПОЗНИЋ
Време пролази, а празнина и туга остају.

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Супруга ЈАСМИНКА, кћи ВАЛЕРИЈА
и унука ИСИДОРА
(36/275150)

(49/275304)

7. априла 2019. године навршава се шест месеци откако није са нама наша вољена мајка

Изгубили су живот радећи савесно на својим радним
местима у рафинеријској Енергани, у НАТО бомбардовању, 4. априла 1999. године
Нафтна индустрија Србије
(52/4808)

ЈОВАНКА СТОЈКАНОВИЋ
Сећање на нашу драгу
Воле те твоја деца

МИРЈАНА ВУЧКОВИЋ
2018–2019.

(62/2752330)

Пуста и тужна година је остала за нама.
Свака помисао на тебе, јако боли.
Не дамо те забораву.
Волимо те.
Твоји: ЗОРАНА и ВЛАДИМИР

ДАНИЈЕЛА
СТАНИСАВЉЕВ

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ

(3/275067)

1983–2016.

30. III 2010 – 30. III 2019.
4. априла, у 10 сати, даћемо четрдесетодневни
помен нашем Зорану, на Новом гробљу у Панчеву

Кад око не види, срце не пати. Ти никад нећеш
сазнати колико нам недостајеш.

Време које смо провеле
заједно остаће у неизбрисивом сећању. Успомене на тебе не бледе и
живеће вечно.

Са љубављу и поштовањем твоји најмилији

Твој сестра ДАША

(42/275179)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
28. III 2016 – 28. III 2019.

(6/275014)

2. априла навршавају се три године од преране смрти
наше вољене и никад незаборављене

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ
...биће нових пролећа, али никада више са тобом.,..
Заувек у срцима и души твоје ДРАГЕ, ЛУКЕ,
МЛАДЕНА, СТРАХИЊЕ и МИШЕ
(4/2756071)

ЗОРАН ЂУРЂЕВАЦ
из Приштине
Тужно сећање на родитеље
Тешко је, теку сузе, пече бол и плаче душа.
Наставићемо твој пут
Твоји најмилији
(9/275088)

СИМЈАНОВСКИ
ЉИЉАНА
МАРЧЕТИЋ
2010–2019.

Четрдесетодневни помен

Прошло је много година откако ниси са
нама, али си увек у
нашим срцима и мислима.

СТОЈА КОПРИВИЦА
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
БОШКО са породицом

Мајка ВИДОСАВА,
брат ЗОРАН и сестра
ВЕРОСЛАВА
с породицом

(87/275298)

ДАНИЈЕЛЕ СТАНИСАВЉЕВ
1983–2016.
Време које смо провели заједно остаће у неизбрисивом сећању.
Остају само лепе успомене на срећне дане проведене
у љубави, разумевању и пажњи. Успомене на тебе живеће вечно.
Тата СЛАВКО, мајка МИРА и сестра ДАЛИБОРКА
(5/275074)

У суботу, 30. марта навршиће се шест тужних
месеци откако ниси са
нама

22. марта 2019. изненада нас је напустила
наша драга мајка, баба и ташта

ТРАЈЧЕ

МИЛАНКА

2018–2019.

2003–2019.

Успомену на њих чувају синови МИРОСЛАВ и
БЛАГОЈЕ са породицама
(67/275235)

(43/275180)

Годишњи помен драгим родитељима

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТЕВО
ШАШИЋ

МАРИЈА
МИКАН

ЛАКУШИЋ
СТОЈАНКА
ВРЛАМСКИ
МИЛАН
ЕГЕЉА
31. III 2006 – 31. III 2019.
Увек си у нашим
срцима.
ДАНИЛО и ЂУЂА
(2/275092)

1942–2018.
Баваниште

НАДА

ИВАН

3. IV 2018 – 3. IV 2019.

9. IV 2018 – 9. IV 2019.

С љубављу и поштовањем ваша деца: ћерка
СВЕТЛАНА и син НЕНАД са породицама
(68/275248)

Бол и туга не мери се
речима ни временом
које пролази, већ празнином која је остала
после тебе.
Сестра ВЕРА и зет ЂУРА
(7/275079)

РАДА
ВИДАНОВИЋ
Вечно ће живети у
нашим срцима.

1999–2019.
Твоји: СЛАЂА,
МИЛЕ, ЈЕЛЕНА,
ОЗРЕН и КИКИ
(8/275081)

Драги тата,
недостајеш.

Остају успомене заувек оних који те воле.

Ћерка НАТАША
(56/275221)

Твоји најдражи
(17/275090)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 29. март 2019.

25

1. марта навршава се двадесет година од трагичне погибије, жртве НАТО агресије

24. марта 2019. прошло је шест година како није са нама наш драги

ЉУБОМИРА ТОМИЋА

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ

пуковника ВЈ

1938–2013.

Супруга ЏУВЕЗА, ћерка ДРАГАНА и син ДУШАН

Са поносом и љубављу помињемо Твоје име и дела која су узор твојој деци и породици. Бићеш
увек наш узор, снага и вечна љубав.
Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА

(65/275233)

(58/275228)

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

У суботу, 30. марта 2019, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

1, априла двадесет година бола и туге за нашом
једином

Драги наш

МАРИЈАНОМ КЕПИЋ
Постоје очи које стално плачу за тобом, срце које јеца, огромна празнина коју нико не може да
попуни осим Тебе.
Чувамо те у нашим срцима, у нашим мислима, а
тамо анђели нек те чувају.
Увек ће те волети мама ЛЕНКА и тата СТЕВА
(12/275085)

ВЕСЕЛИ ИВАЧКОВИЋ

РАДИВОЈ САВЕСКИ
2003–2019.

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.
Воле те твоји: ћерка БИЉАНА, зет ЗОРАН
и унука КАЛИНА

Прошло је шеснаест година откако ниси с нама
Заувек у нашим мислима и срцима.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА
КЕПИЋ

МАРИЈАНА
КЕПИЋ

Твоји најмилији

(79/275287)

(22/275201)

ПОМЕН

КАРБУНАР

Твоја баба РАДА

Волимо те и чувамо
од заборава.
Стриц МИЛАН,
стрина ВЕРА и
сестра ДАДА

(11/274085)

(10/275085)

Прошао је осамнаест
година од смрти нашег драгог

Сећање на вољену кумицу

Време не може избрисати љубав и сећање на тебе.

МАРКО ПЕКОВИЋ

ОЛГИЦА

БРАНКА

1958–1982.

1939–2010.

2. IV 2016 – 2. IV 2019.
Ти се зовеш Љубав и ти си вечан, а ми те само
волимо.

Остала је велика празнина и бол са којим живим.

Тама и тата

Отац и супруг МИЛАН
(34/275137)

(23/275111)

ПОМЕН

НИКОЛИЋ

ДУШАНА
КНЕЖЕВИЋА
АЛЕКСАНДАР ШКОРО

БРАНКО

ЈЕЛЕНА

2003–2019.

2. IV 2019.
19 година

7. IV 2019.
7 година

ДРАГИЦА
БУНДАЛО
26. III 2004 – 26. III 2019.
Увек си са нама вољена.

Шеснаест година у мислима с тобом.
Породица

Њихови синови МИЛАН и МИОДРАГ

Твоји: супруг, ћерке,
унуке и зетови

(31/275124)

(25/275113)

(37/275157)

У суботу, 30. марта
2019. обележавамо годину дана од смрти
нашег оца, деде и прадеде

ТРПЕВСКИ

Успомену на њега чувају његови најмилији
(24/275112)

МАРИЈАНУ
КЕПИЋ

1. IV 1999 – 1. IV 2019.
Сећање на тебе остаје заувек.
Кумови ВИКТОР
и САША
(41/275178)

У суботу, 30. марта, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо полугодишњи помен нашем драгом

Сећање на наше најмилије

ТИХОМИРУ СТОШИЋУ

ПАВЛОВИЋ

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомене на тебе.
Твоји најмилији
(77/275280)

СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКО

ДРАГИЦА

1989–2019.

Живите у нашим срцима.
Ваша деца: ЗОРАН, ВЕСНА и БИЉАНА
са породицама
(72/1275263)

ЖИВОРАДА
СРЕЋКОВИЋА
Твоји најмилији
(40/275174)

ЂУРА

НАДА

МИЛАН

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

Породица ПЕТРОВИЋ
(61/275229)

ТРПКОВ рођ. ТАЧКОВИЋ
САВА
САВЕТА
ТАЧКОВИЋ
5. V 1947 – 29. III 2013.
2. VI 1949 – 25. III 2006.
Године пролазе, сећања остају.
Ваш брат са породицом
(18/275091)
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На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 – аутентично тумачење) 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Ковачица за 2019.годину („Сл. лист Општине Ковачица” бр. 13/18) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр.16/16 и 8/17), и Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-0000029/2019-01 од 22.03.2019.године, Општинско Веће Општине Ковачица, на 138. седници одржаној дана 27.03.2019.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2019. ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији
општине Ковачица путем медија о збивањима
на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Ковачица као локалне самоуправе, о
актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди,
предузетништву, људским и мањинским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, особа са инвалидитетом и уметничком стваралаштву, на
српском језику и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковачица.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја и подизања квалитета информисања.
Конкурс се расписује за спровођење пројекта у
2019. години.
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 15.000.000,00 динара.
II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ, НАМЕНА
СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Право учешћа на конкурсу има:
1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. Правно лице односно предузетник који се
бави производњом медијских садржаја и који
приложи доказ да ће суфинансирани медијски
садржај бити реализован путем медија који је
уписан у Регистар медија;
3. Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу Регулаторног тела за
електронске медије.
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Средства која се распоређују путем овог Јавног позива, додељују се кориснику ( одређеном привредном субјекту) сходно одредбама
члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС” бр.
13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), као
de minimis државна помоћ мале вредности.
Учесник конкурса може конкурисати само са
једним пројектом на конкурсу. Под пројектом
се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска),
којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи
медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су
у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај
о реализацији пројекта, као и лица за која се
утврди да су средства ненаменски трошила.
Минимални износ средстава који се може
одобрити по пројекту је 50.000,00 динара, а
максимални износ средстава по пројекту је
8.000.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске
агенције може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта. Пројектима који
се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима средства ће се додељивати у складу са одредбама чланова 9597. Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи („Службени Гласник РС” бр.
13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале
вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 50% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској
години већ користио средства намењена
пројектном суфинансирању у области јавног
информисања на републичком, покрајинском
или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само
још једном у тој години, и то у износу који уз
средства која је већ добио, не прелази 80%
вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ
СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на Конкурс (за сваку категорију посебно) су:
Основни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима;
На основу критеријума из става 1. тачка 1)
овог члана, посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних
група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степенa утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају
праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости
пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
– неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци
предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног
трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у
односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2)
овог члана посебно се оцењује:
(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере
од стане државних органа, регулаторних тела
или тела саморегулације у последњих годину
дана, због кршења професионалних и етичких
стандарда;
(2) Доказ о томе да су након изрицања казни
или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;
2. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да
подразумева заокружену програмску целину или
део целине (жанровска или временска), којом се
доприноси остваривању јавног интереса;
3. Tехничка и кадровска опремљеност на територији општине Ковачица;
4. Реализација пројекта на територији општине Ковачица;

5. Да се реализацијом пројекта допринесе да
шансе сваког становника на правовремену и
тачну информацију буду једнаке и увећане;
6. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, националних мањина, као и
поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;
7. Економична дистрибуција релевантних медијских садржаја;
8. Бржа и боља интеракција са корисницима;
9. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и објава нових информација.
IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС

њем именује руководилац органа, који је расписао Јавни позив.
Предлог комисије о расподели средстава из
става 1. овог члана, потписује се од стране
сваког члана комисије.Уколико руководилац
органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона, овог правилника и услова утврђених у
јавном позиву за учешће на конкурсу, или да
садржи другу очигледну грешку, затражиће
писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у
одређеном року.
Одлука о расподели средстава доноси се
најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који
је објављен на сајту Министарства културе и
информисања Републике Србије, с обзиром
да се годишње мења, а од фебруара текуће године се налази на сајту Министарства нов Образац 1- пријава и Образац 1- табела буџета
који су објављени на сајту општине Ковачица
www.kovacica.org:

Одлука о избору пројеката биће објављена на
званичној интернет страници Општине Ковачица – www.kovacica.org и скенирана – достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

1. Пријава за пројектно суфинансирање из
области јавног информисања (Образац 1)

Након доношења Решења, Општина Ковачица
закључује Уговор о суфинансирању пројеката
из области јавног информисања.

2. Табела за пројектно суфинансирање из
области јав. инф. - Буџет пројекта ( Образац
бр.1- табела буџета)
Уз горе наведене обрасце неопходно је приложити и :
• фотокопију решења о регистрацији правног
лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
• фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;
• дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за
електронске медије,
• визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
• потписану оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта, (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
• потписану оверену изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ
додељена државна помоћ мале вредности (de
minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за штампане медије, радио,
интернет медије и новинске агенције,
• потписану изјаву учесника на конкурсу, о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ, у текућој фискалној
години и по ком основу за производњу медијских садржаја за телевизију;
• оверену изјаву медија или више медија, преко којих ће се програмски садржај емитовати
(обавезно само за правна лица и предузетнике
регистроване за продукцију телевизијског и
радијског програма).
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Ковачица www.kovacica.org и у недељним новинама „Панчевац” који
се дистрибуирају на подручју органа који расписује конкурс.
Пријаве на Јавни позив за суфинансирање
пројеката производње медијског садржаја из
области јавног информисања у 2019. години
подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац“ односно
најкасније до 18. 04. 2019. године.
Пријаве на Јавни позив се подносе на писарници Општинске управе – општине Ковачица
или путем поште – на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа Ковачица, Маршала Тита 50, 26210 Ковачица, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета
општине Ковачица ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у медијима за 2019. годину”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или
на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Конкурсни материјал се не враћа.
V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и
Предлог о расподели средстава са образложењем, доноси Конкурсна комисија коју Реше-

VI ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ
УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ
СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЗА РАД У КОМИСИЈИ
На основу Закона о јавном информисању и
медијима („Сл. Гласник РС”, број 83/14,
58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС”, број 16/06 и
08/17) Општинско Веће Општине Ковачица,
након усвајања садржине Јавног позива, позива сва новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума
расписивања конкурса, да предложе чланове
конкурсне комисије.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да доставе
своје предлоге за чланове Комисије за оцену
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2019. годину. Уз предлог за чланове
комисије доставити и кратке биографије.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски
радник и не сме бити у сукобу интереса нити
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована
најмање три године пре датума расписивања
конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.
Рок за подношење предлога кандидата је 20
дана од дана објављивања у недељном листу
„Панчевац” односно, најкасније до 18. 04.
2019. године.
Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита број 50,
26210 Ковачица, са назнаком: за Јавни позив
за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима
за 2019. годину- предлог за Комисију, или предати лично на писарници општине Ковачица,
Маршала Тита број 50, Ковачица.
VII ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
У складу са одредбама потписаног Уговора о
суфинансирању пројеката из области јавног
информисања, учесник конкурса који је добио
буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих
средстава, на Образац 2- наративни и финансијски извештај прописаним Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник Републике Србије” 16/16 и
8/17), и то најкасније месец дана по истеку
предвиђеног рока за реализацију пројекта или
до 31. 12. 2019. године.Уз наративни извештај,
доставља се и доказ о реализацији пројекта, у
складу са законом и закљученим уговором.

Петак, 29. март 2019.
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На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу
државне поноћи („Службени гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист Града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и
12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету Града
Панчева за 2019. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-0042/2019-01 од 12. 03. 2019. године, градоначелник Града Панчева расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2019. годину, средства
у износу од 38.095.238,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања у 2019. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих
грађана Града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног
и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и
медијску писменост као део образовног система; развоју науке,
спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља
људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду
особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све
законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс
града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:
– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених
места –на територији Града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских
група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге
садржаје који су битни за живот грађана;
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева
и насељених места на територији Града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати
поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде,
загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде
и доношења oдлука Скупштине Града Панчева, које директно
утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и
едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету Града Панчева за 2019.
годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета Града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије Града Панчева, промоције и едукације пољопривредника,
значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге
о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног
и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем
очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се
води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а
нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да
су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом
на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним
пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту
износи 7.000.000,00 динара
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и
новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују
путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97 Уредбе о пра-

вилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.
13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима
за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области
јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз
средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта
производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте производње
медијских садржаја за телевизију не прелази 50% вредности
пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно
се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних
група;
• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча
подршка).
3. Капацитети са становишта:
• степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
• неопходни ресурси за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима
пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се
оцењује:

подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном
листу „Панчевац”.
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави градоначелнику Града Панчева.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90
дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2019.
године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2020. године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на
Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта
града Панчева.
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра
јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде
рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних
средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл);
8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у
ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне
две фискалне године
9. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од
124,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке
о градским административним таксама („Службени лист града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,
14/15, 37/15, 38/16 , 33/17 и 34/18).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним
путем обрате Граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и
социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење
регистровано најмање три године пре датума расписивања овог
Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана
од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац”.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати
јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних
органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих
годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда
(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за
електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања у 2019. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног
информисања и Буџет пројекта а/) за пријаву обjављују се и могу
се преузети на сајту Града Панчева, где су видљиви и доступни
све време трајања Конкурса.

2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете
активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,
биће обjављено на интернет страници Града Панчева
www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од
значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији Града Панчева;
2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији Града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;
IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2019. години,

Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа Града Панчева,
Трг Краља Патра I, број 2-4,
26000 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града
Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања
радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или путем
телефона: 013/308-795 и 013/308-906.
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КРАЉ!
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Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико их има у поједином реду односно колони.
ВОДОРАВНО: 1. велика површина засејана пољопривредном културом (0), 2. брод тегљач (0), 3. корално острво – енглески фудбалер
(Пол) (1), 4. хајкач – архиепископ (скр.) (1), 5. хемијски елемент – ознака за неутрон (2), 6. пролећни месец – одевни предмет за главу (1),
7. сирћетна киселина – лисичја орепина (1), 8. симбол азота – име
српског генерала Смиљанића (2), 9. текуће године (скр.) – овршене
стабљике пшенице (1), 10. ваздушна бања у Пиринејима – Асоцијација
независних електронских медија (скр.), (1), 11. журналисти (0), 12.
грубо небељено платно (0).
УСПРАВНО: 1. престоница Чешке – савезна држава у САД (1), 2. житељ прибалтичке државе – електрично пражњење у природи (1), 3. једињење азота – показна заменица (1), 4. наша некадашња издавачка
кућа – чокот винове лозе – симбол иридијума (2), 5. ауто-ознака Турске – врста црног дрозда – засољени (2), 6. лука у Израелу – постанак
(1), 7. припадница нежнијег пола – прамера (1), 8. со арсенове киселине – завршетак молитве код хришћана (1).

(23. 9 – 22. 10)

ИСПУЊАЉКА
Слогови: ВИЋ, ВЛАК, И, ЈА, КО, КО,
КО, КО, ЛА, ЛИ, ЛИЋ, МА, НИ, ПО,
ПО, ПРО, РАЗ, ШИН.
ВОДОРАВНО: 1. панчевачки музичар и композитор, аутор хит песме
„Еј, драги, драги” (Драган), 2. ма колико, 3. град у Црној Гори, 4. растезање, развлачење, 5. струјање ваздуха
између два отвора у просторији, 6.
наш академски сликар (Јонел).
У осенченим пољима, читано степенасто одозго надоле, добићете име
и презиме панчевачког културног
посленика (на слици), кустоса и саветника Народног музеја и Завода
за заштиту споменика културе,
приређивача бројних изложби о
прошлости Панчева и околине.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

6

Нико није упоран као ви када нешто желите, нити стрпљив да до
тога дође. Пред вама је период када ћете заслужено уживати у љубави. Оно што не можете да решите, и није ваш проблем. Препреке
су ту да се савладају. Новчани добитак следи до краја седмице.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
У вама се буди страст. Могућност
једне дивне љубавне приче може
почети с неким кога дуго знате.
Све што вам се чинило немогућим, полако почиње да се реализује. Крените у акцију, сеците,
спајајте неспојиво и успећете на
свим пољима.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Улазите у период када се на многе ствари мора ставити тачка.
Отворено и искрено разговарајте
с партнером, пословним сарадницима и пријатељима. Осећате
се као заморче заточено у зачараном кругу. Без љутње и самосажаљења крените у акцију.

Трудите се да избегавате сукобе
с партнером, али било би добро
да чујете шта има да каже. Исцрпљени сте, али то не сме да вам
буде препрека да брзо делујете и
спречите финансијске проблеме.
Није право време за проширење
делатности.

СУДОКУ
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Шта год да вам се догађа, то је с
разлогом. Прихватите живот без
нервирања. Можда сте се опружили више него што сте дугачки
и као да сте се уплели. Маказе у
руке и сеците све што вам не треба. Решавајте ствари једну по
једну. Успех вам се смеши.

Љубавни живот полако улази у
период стабилизације, што ће вам
донети много лепих тренутака. То
емотивно надахнуће одразиће се
повољно на пословни статус, па и
ту можете очекивати стабилизацију и напредовање, а Лавови друге
декаде и већи положај у фирми.

2

4

Незадовољни сте својим статусом.
Понекад вам се чини да је партнер
извор свег вашег незадовољства.
Окрените се послу. Период је повољан да поново успоставите сарадњу са старим партнерима. Добитак вам следи кроз наплату дуговања, али и у виду поклона.

Близанци

1

3

Без обзира на то да ли сте у вези
или сами, могућа је појава особе
која вас може уздрмати и вратити
вам осмех на лице. Пословно сте
стабилни и шта год да радите,
пред вама је велики успех. Темеље постављајте ове седмице. Прихватите сарадњу са странцима.

Бик

Незадовољство које тиња у вама може ове седмице довести до експлозије. Осећате да сте у некој замци из које тренутно не видите излаз. Немојте
бити превише попустљиви, заузмите
став. Постоји могућност да промените садашњи пословни статус, али размислите пре коначне одлуке.

ТАЈНО, НЕЗАКОНИТО
ДЕЛОВАЊЕ

1

(21. 3 – 20. 4)

Пренапети сте и ваша нервоза ће
бити стални извор конфликата с
партнером. Пословни аспекти су
вам повољнији, само немојте журити, јер можете направити велику грешку. Добро се концентришите на оно што желите. Измерите одлуке двапут, па онда сеците.

ВРХ У СИБИРУ
РУСКО
ТЕРЕНСКО
ВОЗИЛО

АМЕРИЧКИ
ГЛУМАЦ
(Џони)

Вага

Најрадије бисте некуд отишли с
драгом особом и једноставно све
заборавили на неко време. С друге стране, бавите се великим преиспитивањем пословних сарадника и сопствених одлука. Донекле
имате право што сумњате у обећања, али имајте и мало ширине.

БРУТОВ
УЧИТЕЉ
ГЛИНА ЗА
МОДЕЛИРАЊЕ

ПРЕДЛОГ
УЗ
ЛОКАТИВ

Ован
Желите свима да покажете да сте
срећни и заљубљени толико да можете загрлити цео свет. Пословни
планови улазе у период реализације, па можете очекивати и мањи
новчани добитак. Проблеми с папирологијом или кашњењем администрације успешно ће се решити.

ВРСТА
ВИШЊЕ

АНАГРАМ
7

Хороскоп

КОЛОВОЗНИ
ЗАСТОР

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
2

ВРСТА МОНАШКО
ПРЕБИГИПСА ВАЛИШТЕ
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РЕШЕЊА – Скандинавка: макадам, амарела, капелан, ами, оба, кита,
ас, о, Арист, плести, Алистер, пастор, естар, м, хт, Тино, Деп, Чон, илегала, кипарис, снизити. Бела укрштеница: плантажа, реморкер, атол,
Инс, гонич, ае, нитон, н, мај, капа, оцат, срт, н, Крста, тг, слама, Аро,
авет, новинари, американ. Анаграм: Јелена Тркуља. Судоку:
382167954, 965843217, 714529683, 498216735, 536974821, 127358496,
273681549, 659432178, 841795362. Испуњаљка: Николић, иколико, Колашин, развлак, промаја, Поповић (коначно решење: Никола Влајић).
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ОДРЖАНА ТРИНАЕСТА РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ОВНОВА У ДОЛОВУ

НЕКО ВОЛИ ЦИГАЈЕ, НЕКО БЕЛЕ
Смештено у близини Пешчаре, Долово је одвајкада било
идеално за узгој оваца. И док
су се пре педесетак година пашњаци који окружују то валовито село белели од „покретне
вуне”, данас их је неупоредиво
мање, али ипак поменуте стоке тамо и даље има највише на
територији Панчева.
Број од око хиљаду грла далеко је од некадашњег, али је
довољан разлог да се у Долову
већ тринаест година приређује
Регионална изложба овнова.
Организатори из Удружења
овчара „Банат” и, нарочито, доловачки огранак, дали су све
од себе да се излагачи и други
гости овде осећају добро – од
награда до незаобилазног дружења уз музику, пиће и, наравно, чобански паприкаш.
Доловци су у суботу, 23. марта, у дворишту Месне заједнице, тринаести пут били добри
домаћини. Овог пута су дочекали двадесет осам узгајивача
оваца с територије Панчева, из
јужног Баната, па и шире.
А у боксовима су своје атрибуте приказивали представници више раса – од „белих” врста, као што су виртенберг, ил
де франс или бергамо, до аутохтоних цигаја, које вековима пасу зелену банатску траву.

Не може без струке
Манифестација је стартовала
када је жири најпре обишао
све излагаче и пописао „експонате”, који су потом прозивани, како би, као на неком
такмичењу у фитнесу или боди-билдингу, транспарентно
приказали своје телесне перформансе. Након што се струка повукла на већање, уследила је додела награда у три категорије: старији и млађи овнови, као и такозвани шиљегани. Испоставило се да су шампионски примерци „белих” врста стигли из Бачког Петровог
Села и Бечеја, а најбољи „такмичари” врсте цигаја доведени су из Фаркаждина, Иланџе
и Идвора.
Ду го го ди шњи пред сед ник
жирија, професор Цвијан Мекић с Пољопривредног факултета у Београду, изразио је задовољство овом смотром, на
којој су се у почетку такмичиле само цигаје, а сада има и
„белих”, па чак и праменки.
– Већ неколико година осећа се помак квалитета овнова,
што треба да охрабри произвођаче. Користимо сваку, па и ову
прилику да појаснимо узгајивачима како треба неке ствари
да мењају – од праћења података до реалног уматичења. Они
се жале како имају проблем с
набавком овнова, али у ствари
вишедеценијски погрешан рад
сада долази на наплату. Међутим, откако смо почели да разговарамо шта треба предузети,
дошло је до некаквог напретка,

па се надамо да ће бити све бољих овнова у будућности, а самим тим и квалитетније производње. Када је реч о субвенцијама, чињеница је да се разликују одгајивачки програми у
Војводини и остатку Србије, док
би по питању критеријума за
њихову доделу, да је по слову
закона, требало да буде још
стриктније. Иако неки узгајивачи мисле супротно, заправо
им се још увек гледа кроз прсте – истиче професор.
Његов колега из жирија Никола Стојисављевић, стручњак
са Института „Тамиш”, на то
се надовезао речима да без одгајивача струка не може да дође до изражаја.
– Свима је дата шанса да,
уколико раде систематски, дођу до субвенција, без обзира на
то што има много папирологије. Ту смо да им помогнемо
у сваком погледу, али морају с
нама да буду у вези од момента јагњења па до пласмана. Неки мисле да могу да добију класу само на основу ентеријера,
то јест фенотипа, али треба редовно да прате и друге карактеристике: од плодности до тежине самог грла и руна. Када
је реч о овдашњој раси цигаји,
она није лошија од осталих,
довољно је крупна и месната,
само јој се треба посветити на

Вунасти манекени позирају ко прави
коју види као неку врсту рекламе за поспешивање продаје.
– Ми, Доловци, чувамо цигају, али немамо ништа ни против других врста. Нажалост,
оваца је све мање свугде, па и
у нашем селу. Не тако давно
било је седамнаест хиљада, а
сада је остало само хиљаду.
Разлог томе је, поред осталог,

РО ГА ТА ПРА МЕН КА
Међу бројним изложеним примерцима по дугој вуни и виластим роговима посебно се истицала брдско-планинска овца позната као праменка.
Има их и у Пешчари, а у питању је стадо од око двеста јединки Бранислава Дмитровића, једног од ретких који се не
жале.
– После дивље то је, по мом мишљењу, најзахвалнија овца. Деведесет одсто је самоодржива. Велики је интерес за
њено месо, па је потражња за јагањцима толика да не могу
да их испоручим. Шта више да кажем кад цела моја породица од тога живи – наводи овај делиблатски овчар.

исти начин као и другим врстама, а не чекати да природа
све сама одради – напомиње
Стојисављевић.

Све је мање овчара
Међу награђенима је и Доловац Богдан Дражилов (44), чији је млади ован освојио друго
место. Он је уједно и главни организатор ове манифестације,

то што нове генерације не желе тиме да се баве, па сам ја један од најмлађих овчара у селу, и то највише због љубави, с
обзиром на то да сам одмалена волео јурњаву пашњаком за
овцама и магарцима. Могла би
и држава да нас мало више стимулише, а не да нам даје ту
„социјалну помоћ”. Шта рећи
када сам за тринаест година

матичења паре добио само једном, и то за половину од педесетак грла, а од тих седам хиљада динара пола су ми узеле
разне службе. Продајемо јагањце и сир, на којем се још нешто и заради. Али све је то
пресипање из шупљег у празно, јер када бисмо направили
пуну рачуницу, вероватно би
испало да смо у губитку. Овако се покривам пољопривредом – каже Дражилов.
Један од малобројних који
живе од овчарства је Никола
Тр бен чин (52), та ко ђе из
Долова.
– Све је то скоро па никако,
јер каква нам је држава, такво
је и овчарство. Ето, уматичио
сам ове године 130 грла, па
још чекам исход. Лане су ми
признали само петнаест. Траже нам неке ХБ бројеве и друге „перипетије”, што нико не
зна прецизно да нам објасни.
Не знамо ни где живимо, јер у
остатку Србије, преко Дунава,
не траже ни тетовир бројеве ни
многе друге ствари. Међутим,
то сам навикао да радим и немам куд. Немам чобане, већ
ћале и ја сами чувамо стадо.
Продајем јагањце, овце и сир,
на којем је најбоља зарада. Прочуло се, па муштерије долазе
на кућна врата, чак и из Инђије и Старе Пазове, а неки носе
и по педесет килограма, док
суботом жена изнесе мало на
пијац и то је то... Јагањци се
слабо продају, чак и бели. Ево,
другар има осамдесет јагањаца, па кука. Прошле године сам
продао само тридесетак, а све
женске сам оставио за мужу.
Што се удружења тиче, нема
велике користи од тога, изузев
ове смотре и тога што организујемо неко путовање, као следеће недеље у Сакуле – наводи
Трбенчин.

Нема ко да чува
Један од најстаријих доловачких овчара је Сава Живојновић (78), који се чувањем оваца бави од рођења. Његови преци су најмање сто година држали ове мирне и кротке животиње, а сада је изложио једногодишњег шиљегана, којем
су поткресани рогови, јер жири то не вреднује.
– Никад авлија није била
без њих, па сам још као мали
чувао јагањце. Тада је било
много боље – велика стада и
бољи чобани; није било куће
без оваца, свака је имала од
десет нагоре. А сада нам преорали пашњак. Држимо само
цигају и у Долову нема других, па ни белих, јер то је наша традиција. Ово је већа ов-

Страну припремио

И девојке се занимају за овчарство

Јордан
Филиповић

ца, има више меса, и то сочнијег, и притом је издржљива.
Сада имам тридесет одраслих
грла. Интересантно је да су
ове године три овце ојагњиле
тројке, али јагње се најбоље
развија када се роди „само”
једно. Управо их спремам за
пашу, која траје од 1. априла
до 29. новембра, за шта сеоском чобанину плаћам двадесет евра по грлу. Нажалост,
смањујем број оваца из године у го ди ну, јер по ред
недостатка паше, нема ко да
их чува – неће ни син, као ни
унуци. Они чак слабо и једу
јагњетину, за разлику од мене,
ко ји је обо жа вам. Нај ви ше
волим када се месо најпре мало
продинста, па се онда запече
с кромпиром. И кад умочиш
парче хлеба у сафт, прсте да
полижеш – каже овај Доловац.
За разлику од његових суграђана, у другим панчевач-

ким ме сти ма не ма то ли ко
цигаје. Рецимо, Новосељанин
Лазар Цикуша представио је
свог овна расе бергамо.
– Надметање и награде нису
ми у првом плану, већ дружење, а ово видим и као добру
прилику да сазнам нешто ново.
Што се тиче избора расе, већ
годинама држим бергамо. Имам
их двадесетак заједно с јагањцима, али не живим од тога,
јер успут радим на локалној
фарми крава и имам нешто мало земље. Ово држим само за
своју душу, а прода се и понеко
јагње, али као и у свему, и овде
може да се заради само ако се
ради на велико. У селу има још
десетак узгајивача, али нажалост немамо заједничко стадо
као у Долову – истиче Цикуша.
А права је штета што тих стада нема ни близу као некад, да
нам украшавају ову јединствену банатску равницу.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Тачкица
Ова „мрва” пронађена је у Маргити,
на углу улица Бранка Радичевића и
Матије Гупца, након чега је посетила ветеринара, који је установио да
је потпуно здрава.
Тачкица је мешанка, стара два-три месеца, а биће већег раста, отприлике као златни ретривер. Сада
је очишћена од глиста и привремено склоњена са улице код наше хумане суграђанке, али хитно тражи
удомитеље.
Све друго може се сазнати на телефон 066/801-48-64.

Бата & сека
Власници ових двеју предобрих мачака принуђени
су да их дају на усвајање, а
реч је о мужјаку (црни) и
женки (шарена). Старе су
годину дана и живеле су
искључиво у стану, то јест
нису извођене напоље.
Бата и сека су лепо васпитани, што значи да су навикнути и на обављање нужде у песку. С друге стране, редовно су чишћени од паразита, а мужјак је и стерилисан.
Уколико је неко заинтересован, може да узме обе маце
или само једну, а друге информације могу се добити на телефон 061/17-17-937.

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

АЊА ЦРЕВАР ПОМЕРА ГРАНИЦЕ
Нови национални
рекорд на 200 м
мешовито
Неоправдана
дисквалификација на
дупло дужој деоници

СЈАЈАН УСПЕХ ПИОНИРКИ НА
ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

ОДБОЈКА 013 ВИЦЕШАМПИОН
Пионирке ОК-а Одбојка 013,
тим који чине девојке из два
клуба (ОК Банатско Ново Село и ОК Одбојка 013), а предво де га тре не ри Ду брав ка
Флора и Небојша Божић, заузеле су друго место на Првенству Војводине и избориле пласман на државни шампионат.
Од 56 екипа које су се надметале на покрајинском првенству, девојке из нашег града су до вицешампионске титуле стигле изгубивши само
једну утакмицу, и то ону у финалу, од Омладинца из Нових
Бановаца, екипе која је састављена од деце из целе Србије.
Одбојка 013 је у четвртфиналном двобоју елиминисала
суботички Спартак, а на финалном турниру у Бачкој Паланци, који је одржан прошлог викенда, савладала је домаћу Панонију с 3:1. У мечу
за победнички пехар водила
се жестока битка између Омладинца и Одбојке 013, али је
квалитет ипак био на страни
екипе из Нових Бановаца.
Поред великог колективног
успеха, тиму из нашег града
припале су и појединачне награде. Капитен Александра
Гаћеша, иако је била млађа
од оста лих так ми чар ки,

проглашена је за најбољег техничара, док је Наталија Пувалић заслужила признање
намењено најуспешнијем либеру на турниру.
Велики успех су оствариле: Марија Марић, Софија
Ми тро вић, Јо вана Кља јић,
Александра Гаћеша, Сара Станимировић, Атина Славковић, Милица Кужић, Ања Божић, Марина Брнгар, Маша
Рикановић, Даница Шкрбић,
Миона Балчаковић, Нина Јовановић, Наталија Пувалић,
Љубица Поповић, Маша Поповић, Сара Дошић и Лана
Јеремић.
– Хвала клубовима из Банатског Новог Села и Панчева што су успели да направе
ову екипу. Задовољство ми је
да предводим ове девојке, заједно с тренерима Небојшом
Божићем и Зораном Марковићем. Тим функционише врхунски, а све у корист развоја
деце. Похвалила бих све девојчице, чак и оне које нису
могле да буду лиценциране
за овај тим. Борба за четрнаест места у тиму који ће представљати наш град на државном првенству почиње одмах
– рекла је Дубравка Флора.
Одбојка 013 је на правом
путу стварања будућих асова.

ТРОФЕЈ ГРАДА ПАНЧЕВА

ДАН РЕЗЕРВИСАН ЗА ЏУДО
Дванаести међународни џудотурнир „Трофеј града Панчева”, у организацији ЏК-а Динамо, одржан је у суботу, 23.
марта, у Хали спортова на Стрелишту. Такмичење је свечано
отворио градоначелник Саша
Павлов, пожелевши успех свим
учесницима, којих је било 415,
из Грчке и Србије. Када је наш
град у питању, треба рећи да
су, поред џудиста из клуба домаћина, учествовали и чланови ЏК-а Панчево и ЏК-а Јединство из Качарева.

У француском граду Марсељу
прошлог викенда одржано је
једно од најпрестижнијих пливачких надметања на планети
– традиционални митинг „Golden Tоur Mediterranean Open”.
На том такмичењу је, поред
пливачица и пливача из двадесет једне земље из целог света,
учествовала и чланица Динама
Ања Цревар, заједно са својим
тренером Марком Спасовим.
У дисциплини 200 метара
мешовитим стилом Ања је поставила нови национални рекорд Србије, који сада износи
2:13,91, што је уједно и Б-норма за Олимпијске игре 2020.
године у Токију.
Изванредна је била и трка
на 400 метара мешовитим стилом. Наша суграђанка је то надметање завршила на другом
месту, иза троструке олимпијске и двоструке светске шампионке, Мађарице Катинке Хосу, с временом 4:37,70. То је
уједно била и А-норма за пред-

стојећу олимпијаду у главном
граду Јапана, али је Ања грешком судија неправедно дисквалификована.
Судије су, на окрету прсном
техником, дисквалификовале
Ању, уз образложење да је ударила непрописно три пута делфин сти лом. Тре нер Мар ко
Спасов поднео је жалбу на одлуку делилаца правде, а након
увида у подводни снимак, који
је добијен од организатора,
судије су признале грешку и

поднеле допис Пливачкој федерацији Француске и Светској
пливачкој федерацији за поништење дисквалификације.
По увиду у судијски записник и подводни видео-снимак
одмах је реаговао и ПСС, који
је упутио жалбу на адресу Пливачке федерације Француске и
организатора такмичења. О свему је обавештен и Олимпијски
комитет Србије, а у наредним
данима треба очекивати исход
по поднетој жалби.

Квалификациони период за
пласман на Олимпијске игре у
Токију наредне године почео
је 1. марта, а трајаће до 29. јуна 2020. године. Резултати које је Ања постигла у Француској добар су показатељ њене
тренутне форме. Зато уопште
не треба сумњати да ће Панчево у лику Ање Цревар и наредног лета имати свог представника на највећој светској спортској смотри.
Срећно, Ања!

женских нада у борбама, који
се окитио титулом шампиона
Србије. Тара Ђурђевић, Сара
Жунић, Катарина Петровић и
Милица Амановић су на путу
до трофеја савладале ривалке
из Крагујевца, Младеновца и
београдске Жандармерије.
У појединачној конкуренцији бронзане медаље су освојиле: Тара Ђурђевић, Катарина
Петровић, Софија Стефановић
и Тамара Гавриловић. Добар

Новак Николић), као и Марио
Димитрије и Драгана Мацура
у појединачној конкуренцији.
На надметању каташа Младост се представила са женским ти мом на да, ко ји су
чиниле Милица Драгичевић,
Наташа Пап Марковић и Ана
Ту бић. Де вој чи це су мно го
вежбале, одлично и синхронизовано су радиле, али су због
неповољног жреба остале без
ме да ље. По је ди нач но су

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ПАНЧЕВАЧКИ СУПЕР КЛИНЦИ
Карате федерација Србије је,
после квалификација на регионалним шампионатима, прошлог викенда у Крагујевцу организовала државно првенство
у катама и борбама, појединачно и екипно, за децу до четрнаест година, за полетарце, пионире и наде.
Као много пута до сада, конкуренција је била изузетно велика, јер ју је чинило преко
1.000 учесника из 100 клубова, али и поред тога најмлађи
борци из нашег града остварили су запажене резултате.

место. Радили су и Вук Воркапић, Лазар Николић, Лука Доброта и Јована Стоилковски.
Другог дана такмичења на
програму су биле спортске борбе. Боје Карате клуба Динамо
бранило је шест такмичара, који су освојили три медаље.
Сребрним одличјем су се окитили Борисав Јевремовић и Милица Гагић, а бронзу је зарадио
Антоније Ћулибрк. Учествовали су и Боривоје Весин, Богдан
Здравковић и Матеја Степанов.
Тренер Ненад Соколовић задовољан је оствареним резул-

Француз, Ђорђе Јакимовски
и Огњен Ђуришић. Сребром
су се окитили Немања Ђуришић, Филип Ћирић, Владимир Богдановски и Јелена
Стојановски, а бронзе су заслужили: Никола Раданов,
Урош Ђуришић, Милена Секуловић, Милош Ђорђевић и
Матеја Зубовић.
Одлични су били и представници Јединства и ЏК-а
Панчево.
Златне медаље су освојили
Кристијан Лехни, Илија Анђе-

МЛА ДОСТ НА СТА ВЉА ТРА ДИ ЦИ ЈУ

Динамо се првог дана такмичења представио с пет такмичара у катама. Иако нису
освојили медаље, полетарци и
пионири су се одлично борили, а најближи освајању трофеја био је полетарац Огњен
Бојовић, који је заузео четврто

татима својих талентованих
так ми ча ра и њи хо вим хра брим на сту пи ма у кон ку ренцији с много искуснијим
противницима.
Фантастичне резултате остварили су и чланови Карате клуба Младост, а нарочито тим

У Хали спортова на Стрелишту у недељу, 31. марта, биће одржан међународни карате турнир под називом „Младост 2019”.
Организатори очекују да ће се надметати око 400 бораца
из: Румуније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и тридесетак српских клубова. КК Младост ће се представити са 80
такмичара свих узрасних категорија у катама и борбама.
Свечано отварање турнира заказано је за 10 сати, а улаз у
халу биће слободан.
наступ имао је и тим пионира
у борбама (Милош и Марко
Милутиновић, Никола Јаворац,

радили и Марко Милутиновић, Јована Татаров и Милица Драгичевић.

У првом колу Крос лиге „Фрањо Михалић”, у трци старијих
пионирки на 1.500 м, Ана Драгојевић је убедљиво освојила

златну медаљу, а надметали су
се и: Лајчи Штркаљ, Анђела
Кићовић, Александар Дугић и
Нина Штркаљ.

НОВИ УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

МЕДАЉЕ СА СВИХ СТРАНА
Џудо клуб Динамо освојио
је прво место у укупном пласману, испред београдских
клубова Црвена звезда и Винча. Млади Динамови борци
освојили су 14 медаља: пет
златних, четири сребрне и пет
бронзаних.
Највредније трофеје су зарадили: Алекса Ђуровић, Филип Мак си мо вић, Фи лип

ловић, Андријана Кртенић и
Нина Албијанић. Сребрна одличја су зарадили Петар Новаковић, Немања Нишић и
Ана Ковач, а бронзе: Кристијан Балог, Вук Вељковић, Јана Пејновић, Ксенија Аврамовски и Станислав Суханек.
ЏК-у Јединство је недостајао један бод да освоји пехар
за треће место.

Такмичари Атлетског клуба Панонија из нашег града учествовали су прошлог викенда на
три такмичења.
У суботу, 23. марта, на „Отвореном кросу Срема”, надметало се преко 500 тркача из 30
клубова, а АК-у Панонија припале су три медаље. У такмичењу средњошколаца Урош и Миља Остојин су тријумфовали у
тркама на 800 метара. У трци
девојчица из седмих и осмих
разреда Ана Драгојевић је освојила сребрно одличје на 800 м,

иако се надметала с годину дана старијим ривалкама. Учествовали су и: Хана Јарамаз,
Александар Дугић, Стефан Лазић, Нина, Занди и Лајчи Штркаљ, Ема Недељковски, Петар
Секуловић и Јелена Грујичић.
На Зимском првенству Србије у бацачким дисциплинама у конкуренцији старијих јуниора Марко Стојиловић је заузео четврто место у бацању
копља, а поставио је и нови
лични рекорд, који сада износи 44,79 метара.

ММА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА НЕМАЧКЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЛИЈА У
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
У просторијама Земунског шах
клуба у недељу, 24. марта, двадесет осми пут је одржан меморијални турнир у решавању
шаховских проблема под називом „Бранко Атанацковић”.
Резултати с тог такмичења истовремено су се бодовали и за
друго коло Лиге решавача шаховских проблема Србије за
2019. годину.

Млади Панчевац Илија Серафимовић поново је забележио
одличан наступ и, са 45,5 поена
од 60 могућих, заузео је друго
место у конкуренцији наших најбољих решавача, међу којима су
била и три велемајстора.
На овај начин прошлогодишњи вицешампион Лиге решавача наставио је сјајан низ резултата и задржао вођство у
укупном пласману за ову годину. Протекло такмичење је
уједно било и генерална проба
пред Европско првенство у решавању шаховских проблема,
које ће почетком маја бити одржано у Атини. Серафимовић је
већ раније обезбедио учешће у
појединачној конкуренцији као
наш најбољи јуниор, али му је,
након још једног блеска, указана посебна част – наш четрна е сто го ди шњи су гра ђа нин
добио је позив да буде члан
сениорске репрезентације Србије која ће се надметати с најбољим европским екипама.

ЗЛАТНИ МАРИЋИ
У првом колу Крос лиге „Фрања Михалић”, које је одржано
прошлог викенда у Београду,
Атлетски клуб Тамиш, предвођен тренером Зораном Коцићем, представио се са четворо
својих чланова.
У трци млађих пионира на
500 м Стефан Марић је освојио титулу апсолутног победника кроса. У надметању пионирки на дистанци од 1.000 м
Сања Марић је убедљиво освојила златну медаљу, с предношћу од чак 150 метара испред
својих ривалки. Сашка Раданов и Никола Бранисављевић
су се пласирали на шесто место у својим категоријама.
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РАДАКОВИЋИ ОСВОЈИЛИ КАРЛСРУЕ
Марков десети, а
Миланов пети тријумф
Међу најбољим
борцима у региону
Припреме су трајале дуго, целих осам недеља. Биле су тешке и напорне, али они нису
одустајали. Као што никад не
чине. И успели су! Још једном
су потврдили да су међу најбољим ММА борцима у региону.
Наши суграђани, браћа Милан
и Марко Радаковић, који наступају за Ахилеј борилачку академију и ММА академију Панчево, уздигнутих руку вратили
су се с још једног мегдана...
У суботу, 23. марта, у немачком граду Карлсруеу одржан
је тре ћи „Karlsruher Fight
Night”, турнир у оквиру Немачке про лиге.
Такмичење је било сјајно организовано, а пред великим
бројем посетилаца, у трећем
мечу вечери, у категорији до
84 кг, наступио је Милан Радаковић. Ривал му је био албански борац Ирон Садики.
Наш суграђанин је врло брзо борбу „превео” у партер, и
то одличним џудо-потезом, популарном „учи матом” – краљицом бацања. Албанац је покушао да се придигне, али није имао никакве шансе. После

неколико небрањених удараца
које му је задао Милан, Садики је остао без свести, а судија
је прекинуо меч. Милан Радаковић је тако на супериоран
начин остварио и своју пету
професионалну победу.
Десети меч суботње вечери у
Карлсруеу био је онај у коме је
у „кеч-вејт” категорији до 88 килограма наступио Марко Радаковић – иако је он актуелни

шампион Про лиге у средњој
категорији до 84 килограма. Ривал му је био Иван Вићић, представник немачког тима Ферфајт спортс, момак који иначе
ради у тешкој и полутешкој категорији, али је за овај меч скинуо килажу на 88 килограма.
Марко је доминирао од самог почетка борбе, а ривала је
„начео” оштрим предњим директом. Вићић је покушао да

пронађе спас у клинчу, али
уследили су ударци коленом,
па рвачко бацање Радаковића
и нова серија снажних удараца... Вићића је спасло звоно за
крај рунде. У наставку меча –
идентична слика. Марко је брзо борбу „превео” у партер, а у
другом минуту друге рунде снажним и прецизним ударцима
привео је овај дуел крају. Марку Радаковићу је ово јубиларна, десета професионална победа, па је популарни панчевачки „ловац на главе” већ стекао озбиљно европско име.
– Паклено смо тренирали у
Ахилеј борилачкој академији,
ММА академији Панчево, клубу Кимура БЈЈ и Крос-бокс тиму Гвожђар, а испоставило се
да је синергија ових тимова рецепт за врхунске резултате –
углас кажу браћа Радаковић.
Током припрема за надметање у Немачкој Милан и Марко су спаринговали с врхунским бор ци ма по пут: Ва се
Бакочевића, Александра Илића, Са ве Ла зи ћа, Сте фа на
Негучи ћа, Иго ра Кр сти ћа,
Александра Јанковића, Николе Хасановића, Стефана и Крсте Букумирића. Тренер који
надзире припреме свих ових
бораца, па тако и браће Радаковић, јесте Иван Ђорђевић
Ицко, главни тренер Ахилеј
борилачке академије.

ВОДЕЋИ ДВОЈАЦ ДОЛАЗИ У ГРАД
ство 1946 – Динамо 1945 2:0.
Момци које предводи тренер
Душан Ђокић имали су своје
прилике за погодак, погађали
су и стативу гола домаћина,
али лопта као да није хтела у
гол. На другој страни, врло добар тим Братства умео је да
казни промашаје гостију, па је
заслужено стигао до једанаесте победе у шампионату и нових бодова.
Динамо 1945 играо је у саставу: Томић, Марковић, Дашић, Терзић, Недучић, Вуковић, Булатовић, Арнаутовић,
Петровић, Јаковљевић и Војновић, а прилику су добили и
Јавор, Гајић и Мирковић.
„Брзи воз” ће идућег викенда бити на још једном, можда
највећем искушењу. У суботу,
30. марта, у Панчево долази
лидер из Куле, екипа која је у
досадашњем делу првенства
претрпела само један пораз.

Биће то идеална прилика да
момци тренера Ђокића виде
где су у одмеравању снага с
најбољим екипама, а за гледаоце да уживају у фудбалу. Утакмица између Динама 1945 и
Хајдука почиње у 15.30.
Након што је претрпела пораз од Борца из Сакула на свом
терену, популарна панчевачка
„дизелка” успела је да с тешког
гостовања у Новим Бановцима
донесе вредан бод. Железничар
је гостовао четвртопласираном
Омладинцу, а сусрет је завршен
без победника, али и без голова.
Иако голмани могу да буду
најзадовољнији јер су одлично
обавили свој посао, око 200
гледалаца у Новим Бановцима видело је солидну фудбалску представу, у којој је било
шанси на обе стране терена. У
ситуацијама када су гледаоци
већ видели лопту у мрежи, истицали су се голмани Јагодић

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ
субота, 18.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Црвенка: ЛАКИ–ДОЛОВО
мушкарци
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Сивац: СИВАЦ–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ
Панчево: МЛАДОСТ–ОПОВО
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
недеља, 17.45

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912
субота, 15.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ
недеља, 15.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909
недеља, 15.30

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду, тачније они који прате Железничар и Динамо 1945 у Српској лиги група „Војводина”, ни
после трећег кола у пролећном
делу шампионата немају много разлога за радост.
Панчевачки „возови” никако да изађу на прави колосек,
а тако је било и прошлог викенда, када су гостовали ривалима из самог врха првенствене табеле. Динамо је поражен
у Пригревици, док је Железничар успео да донесе бод с гостовања у Новим Бановцима.
Оно што је заједничко за панчевачке екипе, јесте податак
да ни један ни други тим нису
успели да постигну погодак.
„Брзи воз” је против трећепласираног тима у Пригревици капитулирао већ у првом
полувремену, када је постигнут и коначан резултат: Брат-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

и Катанић, који су због сјајних
интервенција били и најзапаженији актери на утакмици.
Шеф стручног штаба Железничара Горан Мрђа поверење
за овај дуел поклонио је екипи
у саставу: Катанић, Ђорђевић,
Божовић, Спасковски, Ковачевић, Павловић, Руњаић, Вучетић, Трипковић, Мандић и Радисављевић, а играли су и Шобат и Аничић.
Добар фудбал у Панчеву би
могао да се гледа и у недељу,
31. марта, на Спортском центру „Младост”, где Железничар
игра своје утакмице као домаћин. У наш град долази другопласирани Кабел из Новог Сада, тим који има само бод мање од лидера из Куле и велику
жељу да се пласира у виши ранг.
Уз подршку с трибине, Железничар ће се лакше супротставити великом фавориту. И овај
сусрет почиње у 15.30.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С)
Качарево: ЈЕДИНСТВО – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО – ХАЛАС ЈОЖЕФ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ТСК
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ

26:20
29:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО

28:31

24:35

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО

67:90

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Панчево: ОПОВО–ДИНАМО
Д. Товарник: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

79:73
67:81
72:73

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013

3:0

Фудбал

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:0
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ДИНАМО 1945 2:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

0:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ
Селеуш: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА

2:0
0:4
1:4
2:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Lester
Крос лига „Фрања Михалић”
била је својеврсна генерална
проба за Првенство Војводине
у кросу, које ће бити одржано
у Зрењанину идућег викенда.
У Атлетском клубу Тамиш очекују вредне резултате с тог значајног такмичења.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
7
6
5
4
3
2
1

Стране припремио

Александар
Живковић

Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кг6)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ТРОФЕЈ ОТИШАО У НОВИ САД

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Финале после 47 година
Динамо није успео
Смедерево је прошлог викенда угостило четири најбоље рукометне екипе у
нашој земљи. У Ђурђевом граду је одигран финални турнир најмасовнијег такмичења у нашој земљи, а за пехар победника Купа Србије борили су се панчевачки Динамо, Металопластика из
Шапца, новосадска Војводина и Раднички из Крагујевца.
Све очи поклоника спорта у нашем
граду биле су упрте у Динамо, јер су се
финале и борба за трофеј чекали целих
47 година. Панчевци су се надали да
ова генерација „жуто-црних”, предвођена тренером Иваном Петковићем, може стићи и до победничког пехара, јер
је током сезоне оборила многе рекорде
и поставила нове границе у српском рукомету, али...
Вољом жреба Бранко Радановић и
његови саиграчи су у првом полуфиналном сусрету, у суботу, 23. марта, одмерили снаге с великим ривалом и старим знанцем из Шапца. Иако су повреде главних играча потпуно пореметиле
ритам тренинга екипе из нашег града
пред овај турнир, момци у жуто-црним
дресовима стиснули су зубе, чврсто решени да оставе срце на терену и свом

ПА КЛЕ НИ РИ ТАМ
УТАК МИ ЦА
Рукометаши Динама немају времена за одмор. Одмах после надметања на финалном турниру Купа
Србије наставили су првенствену
трку за бодове у Суперлиги.
У среду, 27. марта, када је овај
број „Панчевца” већ био закључен,
гостовали су на Косову, у Зубином
Потоку, где су одмерили снаге с Мокром гором. У суботу, 30. марта, Динамо ће у Београду играти с
Партизаном у последњем колу првенства Суперлиге, а већ у среду, 3.
априла, у првој рунди плеј-офа,
„жуто-црни” иду у Нови Сад на мегдан Војводини.
клубу, себи и навијачима приреде велику радост. И успели су у својим намерама. После 47 година спортско Пан-

чево је поново подрхтавало, јер су његови рукометаши били у финалу: Динамо–Металопластика 26:21 (14:12).
– Изузетно тешка утакмица, као што
смо и очекивали. Скоро 56 минута били

Фуснота о стварању маса
Неки људи су млади и ништа више,
а неки људи стари и ништа више.
A неки људи ни стари ни млади и само то.
И да муве носе одећу и све зграде изгоре у знатној ватри,
да се небо заљуља као трбух стриптизете
и све атомске бомбе заплачу,
неки би људи били млади и ништа више,
неки људи стари и ништа више, а остали би били исти.

смо у егалу, играло се на једну лопту.
Значај утакмице је био огроман и зато
честитам момцима на показаном карактеру. Били смо сјајни у одбрани, са
изванредним голманом Дејаном Златановићем на челу. Поносан сам што смо
додали још једну светлу страницу историји нашег клуба и после готово пола
века опет довели Динамо до финала –
рекао је Иван Петковић после сусрета
са Шапчанима.
Недеља, 24. март. Дан када је рукометна Србија ишчекивала шампиона, а
епицентар рукометног земљотреса било је Смедерево.
У борби за трофеј намењен победнику националног купа састали су се Динамо и Војводина из Новог Сада, која је
у полуфиналном сусрету лако изашла
на крај с Радничким. Био је то дерби
над дербијима и одавно прогнозирано
финале. Један на другога намерили су
се рукометни џинови, тренутно најбољи клубови у нашој земљи. Водила се
жестока битка, али су се на крају радовали Новосађани: Динамо–Војводина
22:27 (13:14).

Чим су делиоци правде дали знак за
почетак утакмице, момци из оба тима
кренули су из све снаге. Прштало је на
терену, водио се прави рукометни рат.
Цело прво полувреме протекло је у из-

једначеној игри, гол за гол, па победник ни у једном моменту није могао да
се наслути.
Ни после паузе слика на терену није
се битније изменила. Бранко Радановић и његови саиграчи храбро су се носили с вишеструким узастопним шампионом Србије, све до 42. минута били
су равноправни с њим, а онда су повреде, умор и недостатак тренинга пред
овај турнир почели да узимају данак.
Новосађани су успели да се „одлепе” и
на крају освоје пети пехар намењен победнику Купа Србије.
– Оно чега смо се прибојавали, то се
и догодило. Због повреда четири стандардна играча нисмо могли на прави
начин да одрадимо тренажни процес
пре овог турнира и то нас је коштало.
Војводина је и била фаворит пре нашег дуела, а сигуран сам да ни предстојећи плеј-оф неће бити занимљив,
јер ће Војводина лако стићи до шампионске титуле, а ми остали борићемо
се за друго место. Жао ми је, јер се 47
година чекала прилика да освојимо
трофеј, желели смо га у нашим витринама, али нисмо успели. Тешко је свима, емотивно смо испражњени, али
морамо да се опоравимо што пре и
припремимо за плеј-оф – истакао је на
конференцији за новинаре после финала Иван Петковић.
Нека остане забележено да су боје
Динама у финалу Купа Србије за 2019.
годину бранили: Вељко Милошевић,
Александар Пилиповић, Миљан Буњевчевић, Бранко Радановић, Јован Стојановић, Иван Димитријевић, Милош Савић, Никола Јездимировић, Лука Јовановић, Дејан Златановић, Иван Дистол,
Дарко Миленковић, Милош Баруџић,
Милош Костадиновић, Ненад Вучковић
и Никола Радовановић.
Сви момци, без обзира на исход финалног меча, заслужују похвале за све
учињено. Иако трофеј није стигао у Панчево, на великом успеху треба честитати и челним људима Динама и свима
онима који су макар једним делом уткали себе у пут ка великом пехару. То и
јесте прави пут, а ако „жуто-црни” наставе том мукотрпно утабаном стазом,
не треба сумњати да ће у догледно време стићи и трофеји.
А. Живковић

Срећа
Оно што стварно депримира је посматрање људи док пију кафу
и чекају.
Заразио бих све њих срећом. Потребна им је више него мени.
Седим по кафеима и посматрам их како чекају.
Изгледа да и нема шта друго да се ради.
Муве шетају горе-доле по прозорима, а ми пијемо нашу кафу и
претварамо се да не гледамо једни у друге.
Чекам заједно са њима. Између покрета мува људи пролазе.

Без вођа, молим
Обнови се и преобнови, не пливај вечно у истој бљузги. Обнови
се и преобнови и клони се рачјих клешта осредњости.
Мењај често тон и облик, да те не успеју укалупити.
Ојачај и прихвати то што јесте, али само под условима што си их
сам себи задао и осмислио. Буди самоук.
И стално обнављај свој живот, јер напросто мораш; то је твој
живот и његова прошлост и садашњост припадају само теби.
In memoriam Чарлс Буковски
(Август 1920 – март 1994)

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Иван Орашанин,
гимназијалац:

Тоња Бабић,
гимназијалка:

Дина Јоцић,
гимназијалка:

– Посветићу се
школи, учићу и
прочитаћу лектиру.
Поред тога, видећу се
с другарима, а у
недељу идем на
осамнаести рођендан
код другарице из
одељења.

– Планирам да
викенд проведем с
пријатељима и
породицом. Вероватно ћу
изаћи у град и ићи ћу на
осамнаести рођендан.
Такође, учићу и радићу
домаће задатке за идућу
недељу.

– Тренирам плес,
па ћу у суботу
ићи на тренинг.
Изаћи ћу
с другарицама,
а у недељу
ћу учити.
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