ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

ВЛАСНИК

Пукла стотка у
Успешна деценија
удружења „Наранџасти” „Шумицама”
» страна 26

» страна 6

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 1. ФЕБРУАРА 2019.

Број 4800, година CL

САНКАЊЕ

Хроника
Стижу
бољи дани и за
неурологију
» страна 8

Политика
Наступи и покрајински
конкурси
» страна 4

Просвета/екологија
Друштвене мреже
су опасне!
» страна 7

Записи
Има нечег
божанственог
ХОЋЕ ЛИ НАЈЗАД ПРЕСТАТИ ИЛИ НЕСТАТИ РУГАЊЕ ТИК УЗ МУЗЕЈ?

ТЕШКЕ МУКЕ ЗБОГ „ПАНУКЕ”
Након више од две деценије
с фасаде поскидане офуцане
скеле и закрпе
Посреди имовинско-правна
запетљанција
Прошле недеље, пратећи стари „Панчевац”, у броју из 2006. године наишли смо на случај (над случајевима) зграде „Панука”. Није претерано рећи да нам ово ругло, тик уз
Народни музеј, већ готово четврт века ружи поглед тамо где би морао
да буде најлепши – усред Градског
парка.
Тај никад недовршени панчевачки
„Скадар на Бојани” иритира Панчевце и њихове драге госте још од (пра)дав-

не 1994. године, а огроман комад тог
периода био је прекривен и прикривен церадама, скелама и, наравно, велом тајне. (Нажалост, није једини простор у нашем граду оптерећен том
имовинско-правном судбом.)
За то време колале су разне приче,
углавном кулоарске, а тек понекад се
неко (од медија) хватао укоштац с
том „замрсологијом”.
Тек, у наведеном тексту из 2006.
године, поред осталог, споменуто је
да су надлежне покрајинске и општинске инспекције налагале инвеститору „Инграп-стану” да обустави
изградњу спорног објекта уз образложење да шкоди суседној згради Музеја, као и то да се радови од почетка
одвијају без адекватне техничке документације, па је од инвеститора зах-

тевана санација Музеја, а чак је било
донето инспекцијско решење о рушењу „Пануке”.
Тада је директор поменутог предузећа Живојин Жика Живковић помпезно најавио испуњење свих законских и других обавеза, као и експресни завршетак изградње његовог „велелепног” дворца.
Време га је, као неумољиви судија,
сурово демантовало, а иза туробне
маске и мистериозних зидова читаву
вечност се ништа није померало у позитивном смеру.
И када је вероватно и последњи оптимиста дигао руке, а очи почеле да

– Мирослав Бирцлин, али га је првобитно усхићење кратко држало.
– Када сам пре неких месец дана
видео да су коначно скинуте скеле, то
ме је озарило из много разлога; највише због тога што сам се све време плашио да нешто од те зарђале скаламерије неком не падне на главу. Додатни
оптимизам донео ми је камион с радницима, када сам помислио да ће после толико времена радови бити настављени. Пришао сам да приупитам
неког од радника шта се ту тачно догађа и најпре добио одговор да је досадашњи стечајни управник умро, па је
нови, када је дошао и видео у каквом

» страна 10

Село
Ђаци с много љубави
о великом
просветитељу
» страна 11

Култура
Теологија у
скривеном механизму
» страна 12

Фото-репортаже

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Од Баната према
Кувајту и – рикверц!
» страна 25

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.

у бојама

Спорт
Динамо дочекује

Споља гладац: наставак радова се и не назире
нам се свикавају на ђубретарску естетику, догодила се скоро па сензација
– неко је разоденуо „Пануку”, која је
онако голуждрава и срамежљива севнула када смо је сви отписали.
Ипак, био је то само тренутак светлости...
Скидању „Панукиног” офуцаног одела вероватно се највише обрадовао
актуелни директор Народног музеја

је то стању, само наложио да се објекат обезбеди, односно да се скине поменута скела и затворе улази. На моје
следеће питање да ли ће ту нешто
озбиљније да се ради, поменути упосленик је негативно климнуо главом,
рекавши да су посреди некакви судски
процеси, а да за то време нико ништа
не сме да дира – истиче Бирцлин.
(Наставак на 3. страни)

Звезду
» страна 27
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Праве вредности
Теку године. Пролази време. Ма, шта пролази – лети. Док дланом о длан, окрене се један круг око Сунца. У тешкој и све тежој борби са свакодневицом, човек и не осети да је протекло
цело једно лето, све јурећи за голом егзистенцијом, за неким
положајима, за статусом...
Заборављају се неке једноставније, моралније, важније и
људскије ствари. Млади, али и они мало старији људи масовно одлазе из земље, насловне стране дневних новина преплављене су голим телима назовипевачица, неморал и блуд из
„ријалити соба” шире се медијима и друштвеним мрежама...
Није добро. Не ваља та работа.
Сурова и суморна свакодневица, тај „муљ” који нам се сервира из дана у дан и та непрекидна јурњава за ко зна чим, у заборав гурају истинске легенде и великане, људске величине
које су заувек утиснуле неки свој печат у ово друштво, у свакога од нас.
Ево, прошло је скоро годину дана откако нас је напустио
велики глумац Небојша Глоговац. Популарни Глоги или Лобања заувек је склопио очи 9. фебруара 2018, када је изгубио
битку с канцером. Један од највећих глумаца с наших простора каријеру је започео у „Атељеу младих” у Панчеву, а онда је почела да се ствара легенда. Својим бриљантним наступима на даскама које живот значе, кроз бројне филмове и ТВ
серије Небојша Глоговац је заувек утиснуо своје име у листу
бесмртних.
Градска управа Панчева је недуго после смрти овог великог
уметника донела одлуку да Културни центар Панчева понесе
име Центар за културу „Небојша Глоговац”, у знак сећања на
глумца који је своју каријеру започео у тој установи и који је
одрастао у нашем граду, али ова иницијатива ипак није усвојена, јер је већина одборника Скупштине града Панчева била
против овог предлога. Штета!
Како је почела прошла година, тако су и нову 2019. обележили одласци српских великана са животне сцене. Заувек су
нас напустили легендарни фудбалер Драгослав Шекуларац,
али и још једна истинска глумачка величина: Марко Николић. Обојица су, свако на свој начин и у свом делокругу, обележили једну епоху развоја нашег друштва. И то на прави,
достојанствен и уметнички начин. Онај када су својим талентом и својим даром заиста обогаћивали животе обичних
смртника.
И ако велики Шеки, изузев можда Драгана Стојковића Пиксија, нажалост и није имао праве наследнике, популарни Гига
Моравац, заједно с плејадом глумачких громада које више нису међу нама, може да буде поносан на своје млађе колеге.
Истинску вредност наше земље и даље чине: Драган Бјелогрлић, Наташа Нинковић, Слобода Мићаловић, Војин Ћетковић,
Бранка Катић, Аница Добра, Никола Којо, Сергеј Трифуновић, Милош Биковић, Драган Јовановић, Ненад Јездић, Никола Ђуричко, Гордан Кичић, као и наше суграђанке Јасмина
Вечански, Милена Предић, Софија Јуричан и многи други
глумци и глумице (нека се не наљуте ненамерно изостављени), који на један много лепши и прихватљивији начин обогаћују време у ком живимо.
Сви они, али и још много других великих имена из културног, спортског и музичког живота Србије уписали су своја имена у енциклопедију незаборава. Њихова вредност ће надјачати „ријалити циркусе”. Кад-тад.
Баш као што то тренутно ради можда и најбољи светски
спортиста – Новак Ђоковић. Седми трофеј у Мелбурну, петнаеста гренд слем титула... Успех за дивљење и наклон до земље.
То су праве вредности, једино они могу да буду идоли неким новим клинцима. И такве величине никада не смеју бити
заборављене. Ма у ком времену живели.

ФОТОГРАФИЈА Строј.
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.

„ПАНЧЕВАЦ” ПРЕДСТАВЉАО
И ПРЕДЛОГ НОВОГ УСТАВА
Први октобарски број „Панчевцa” у
2006. години није се разликовао од
претходних, на пример, по томе што
би у њему било указивања на значај
(за неког и последице) петооктобарских промена или, рецимо, по томе
што би акценат био стављен на аерозагађење, јер тога је, у то време,
било напретек на страницама нашег
недељника.
Овог пута лист је имао сасвим другачији изглед, да не кажемо узвишенији, због нечег што би у једној (савременој) држави морало да буде
топ-тема. Реч је о толико чеканом доношењу новог устава, на чему је, ко
се сећа, највише инсистирао тадашњи
председник републичке Владе – Војислав Коштуница. (Није претерано
казати да је то била његова животна
мисија.)
А баш у то време покренута је широка и опсежна кампања, у коју су били укључени сви расположиви ресурси. Jасно – медији, пре свих.
То се односило чак и на новине локалног карактера, па је и „Пaнчевац”
објавио предлог новог највишег државног правног акта. Наравно, то је
урађено по налогу општинске власти, па су се у агитацију укључили и
државни секретар у Министарству
правде Бранислав Бјелица и тадашњи први човек нашег града – Срђан Миковић. Он је у подужем писму навео да ће, када је реч о
општини, новим уставом бити гарантована имовина локалне само-

управе, што дотад није био случај, као и да је
„приметна тенденција ка децентрализацији”(?!),
иако ће надлежности формалноправно бити
сличне. Његов закључак је да ће
сви они који су за
такозвани Милошевићев устав
имати право да
не изађу на гласање, иако није
сигуран да ико
може да брани
тезу да је тај бољи од новопредложеног.

Било како било,
знамо шта је било касније: Устав
је прошао на референдуму, додуше кроз (сумњиве)
иглене
уши, а да ли нам
је нешто допринео у реалном
животу, на процену је сваком од
нас.
Као што је написано на почетку, ни овај број
није могао да прође

без приче о аерозагађењу, које је тих дана поново узнемиравало грађане. Стога су надлежни
републички инспектори
за заштиту животне средине изашли на терен и у
сачињеном извештају „основано посумњали” да су увећане емисије бензена и
других штетних материја
последица дренирања резервоара за складиштење пиролитичког бензина, с обзиром
на то да су постојећи пливајући кровови омогућавали испаравање тог хемијског једињења. Иако се радило о
претпоставкама, поменути државни орган је, због новонастале ситуације, „Петрохемији”
наложио прекид активности,
макар до поправљања временских прилика (до престанка ветра), као и да у перспективи спроведе
адекватне мере, како се то више не би
догађало. Руководство фабрике је дипломатски одбило да коментарише
наведено.
Што се осталог тиче, било је речи о
припремама панчевачких одбора
странака за све извесније парламентарне изборе, затим о агонији у којој
се нашло предузеће „Гај”, а изашао је
и пети наставак о хаосу у вези са изградњом новосељанске хале. У њему
се писмом огласио и актуелни председник општине, поред осталог, негирајући да је представљао будућег извођача радова на поменутом објекту.
Ј. Ф.
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ХОЋЕ ЛИ НАЈЗАД ПРЕСТАТИ ИЛИ НЕСТАТИ РУГАЊЕ ТИК УЗ МУЗЕЈ?

ТЕШКЕ МУКЕ ЗБОГ „ПАНУКЕ”
(Наставак са 1. стране)
Он је за тај, годинама неразмрсив имовинско-правни чвор
већ чуо у бројним разговорима
с многима – од градоначелника до надлежних инспекција,
којима је, у име установе на
чијем је челу, слао небројене
дописе због небезбедности зграде Музеја изазване стањем латентног распада суседне (полу)грађевине.
– Откад сам ја овде, дакле
две године, нико се од власника поменуте зграде или извођача радова на њој никад није
појавио да као прве комшије
макар поразговарамо. Документација коју поседујемо у вези с тим веома је штура, а само знам да су, са стартом изградње „Пануке”, у првој половини деведесетих година прошлог века, оштећени темељи
Музеја. Када је један анекс на
том крилу зграде, у којем је
мокри чвор, лагано почео да
се урушава, то је о трошку извођача радова најпре срушено
и потом поново сазидано. Према мојим сазнањима, темељи
су санирани, па немамо више
проблема с нагињањем и рушењем зграде. Међутим, тај
нови анекс никада није довршен, већ је остао на нивоу голе
цигле – није омалтерисан, нема столарије и само је базично
сазидан тек да немамо рупу у
згради – наставља директор.
Има индиција да је требало
да у склопу тог споразума буде
санирана и руинирана коцка
на поду главног ходника, али
ни то није заживело.
– На срећу, тај проблем коначно смо решили преко НИСовог конкурса „Заједници заједно”, па више људи неће ломити ноге када уђу у Музеј.
Почетком 2000. године исечен
је хидрант, а то се догодило на
„Па ну ки ном” пла цу. На тај

Директор Музеја има проблема с комшијама
начин је прекинуто напајање
целе противпожарне мреже у
једном крилу, због чега нам
инспекције стално пишу пријаве и на сваких шест месеци
пишемо молбу да нам пролонгирају рок за повраћај у нормално стање. Просто, не можемо, то јест немамо права, да
уђемо на туђи плац да то прокапавамо или било шта друго.
Имамо и великих проблема с
влагом, јер на тој згради није
ништа урађено како треба, па
нам се након сваке велике кише вода слива у приземље и
следује нам потоп – јада се први човек Народног музеја.
Можда и најпогубнија опасност вреба људе који се на овај
или онај начин затекну на плацу или унутар „Пануке”.
– Прошле године сам једном
приликом спазио петоро-шесторо деце узраста од седам-

-осам година како се провлаче
баш кроз прорез у огради суседне зграде. Чуо сам неку паничну вику, а потом су ми малишани објаснили да је један
дечак упао у рупу, али се на
срећу није озбиљније повредио. Будући да је тај пролаз за
мене био преузак, ушао сам с
друге стране, из Улице браће
Јовановић, и видео да су срушене готово све заштитне баријере, па је буквално свако тамо могао да уђе. А у дворишту
сам затекао нешто још горе:
поменуте огромне рупе дубине три- четири метра из којих
вире неке жице, шут и ко зна
шта још. Ту неко да упадне –
завршио је. Даље, PVC столарија је у потпуности растурена, што значи да су и лопови
оргијали, а прошле године смо
морали да зовемо ватрогасце,
јер се густ дим вијорио из уну-

трашњости зграде. Испоставило се да су неки бескућници
заложили аутомобилску гуму,
па се црни облак ширио на све
стране – наводи Бирцлин.
На срећу, недавно су ипак
затворени прилази дворишту у
којем су наречене рупчаге, али
дубиозу у коју је упала „Панука”, тешко је распетљати. Прича има свакојаких, па и таквих
према којима су неки станови
продавани више пута.
С обзиром на то да се у овом
до перверзије маратонском „послу” измењало неколико фирми, ни први човек Музеја ни
ми нисмо успели да дођемо до
стечајног управника или другог одговорног лица.
То не значи да ускоро нећемо, а можда ће се и сам јавити
ако прочита овај текст. Ко зна,
све је могуће...
Ј. Филиповић

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.
УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

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

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

ДОЛОВАЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА БРОЈ ДВАДЕСЕТ ЈЕДАН

др Јован Рудић

„Винаријада” ове године међународна

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

Aктивности на припреми двадесет прве „Доловачке винаријаде” започете су још крајем
прошле године, у новембру, када је чланство удружења „Свети Трифун” формиралo организациони одбор, који је донео програм манифестације.
Реализација је практично почела у суботу, 5. јануара, на
доловачком пијачном тргу, промоцијом и бесплатном дегустацијом домаћих вина, што
се поновило свих наредних јануарских викенда.
Сличан догађај следи у суботу, 2. фебруара, на Зеленој
пијаци, када ће од 9 до 15 сати, на четири штанда, уз пригодну музику с разгласа бити
представљено све што је битно
о „Винаријади”. Пробање божјег нектара се подразумева.

Већ у уторак, 5. фебруара,
од 18 сати, у доловачком Дому
културе на програму ће бити
предавање из области винарства и виноградарства, када ће
Зорана Владу говорити о винском туризму, док ће о производњи вина причати Влада Чејић из Метеоролошке станица
Вршац и Владимир Чоловић
из Института „Тамиш”.
Пријем узорака почиње у петак, 8. фебруара, у Дому културе, и то у четири категорије
– бело, црвено, розе и десертно. У конкуренцији је искључиво овогодишње вино, а председник стручне комисије биће
Никола Лекић из „Вршачких
винограда”. Сви заинтересовани за надметање могу се јавити на телефоне 062/827-8891 и 060/634-50-53.

Телефон: 013/21-90-900

Манифестација ће ове године попримити међународни карактер, будући да су узорци из
Мађарске већ стигли, а очекују
се и из Румуније и Македоније.
Узбуђења тек предстоје, јер
је ударни дан у суботу, 9. фебруара, када у 9 сати почиње

богат програм на доловачком
пијачном тргу, а „Винаријада”
ће бити окончана, као увек, 14.
фебруара, на дан Светог Трифуна.
Више речи о томе биће у наредном броју.
Ј. Ф.

КОНЦЕРТ БЕНДА „РЕЗЕРВНИ ПЛАН”

Поклон-улазнице за најбрже читаоце
Панчевачки састав „Резервни
план” приредиће концерт за
своје симпатизере и љубитеље
старог доброг домаћег „екс-Ју”
рока у суботу, 2. фебруара, у
клубу „Купе”.
Овај бенд је основан 2011.
године, а чине га Бојан Кошић
(вокал), Александар Травица
(гитара), Владимир Мандић
(бас-гитара), Зоран Галовић
(бубњеви) и Влада Митровић
(клавијатуре). „Резервни план”
је рок група која је 2013. године издала и свој први албум,
на коме се нашло девет кантауторских песама и обрада народне песме „Кад ја пођох на
Бембашу”, а ускоро треба да
почне снимање другог албума

овог популарног панчевачког
бенда. Не треба сумњати да

можемо очекивати вече сјајне атмосфере и чистог звука

у суботу, 2. фебруара, од 22
сата. У сарадњи с рок групом
„Резервни план”, и лист „Панчевац” ће обрадовати освоје
читаоце.
Дакле, три најбржа читаоца
који нам у петак, 1. фебруара,
у 11 сати, пошаљу СМС поруку, наградићемо са по две улазнице за суботњи концерт бенда „Резервни план”.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
концерт (размак) име и презиме 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.
А. Ж.

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

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

Кршење људских права и распиривање расне, националне и
верске мржње и нетрпељивости, толерисање таквих ставова
и несупротстављање њима могу довести до несагледивих
последица и у будућности и стога је неопходно стално указивати и подсећати на важност поштовања људских права,
свих различитости и свега што је друго и другачије.
(Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, „Данас”, 27. јануар)

***
Природни страхови су нормални, али сви вештачки страхови понижавају људе. Једини вештачки страх који прихватам је страх од сопствене савести, сви остали морају да се
скину, нпр. страх да ћете изгубити посао.
(Професор Факултета политичких наука у Београду Чедомир Чупић, Телевизија Н1, 28. јануар)
***
Уџбеници историје не треба да буду инструмент политичких обрачуна и средство пропаганде. Чињеница је да је логор Јасеновац представљен на неодговарајући и површан
начин у актуелним уџбеницима историје у Србији. Присутне су бројне нетачности, произвољност приликом навођења
броја жртава, политизација… Међутим, уџбенике историје
треба да пише струка, а историчари морају да се ухвате укоштац са актуелним питањима ревизионизма који је присутан не само у данашњој Хрватској већ и у Србији, као и у
другим земљама Балкана и широм Европе.
(Председник Удружења за друштвену историју Србије
„Еуроклио” Александар Тодосијевић, „Данас”, 25. јануар)
***
Мање-више сви се одричу НОБ-а, како у Европи расте национализам, по правилу расте и антисемитизам. Све је мање оних који су на неки чудесан начин преживели Холокауст, тако да се заборавља. Уџбеници се пишу из почетка, пишу их нови људи, по неким директивама, мислим да је то
забрињавајуће.
(Писац Филип Давид, Телевизија Н1, 26. јануар)
***
Избори дају најбољи одговор. А листа странке чији сам
председник увек на изборима добија све више гласова, а
они све мање. Сада су у слободном паду. За неколико недеља са 16 спали су на 12 одсто. Јер људи нису за дреку и буку,
него за озбиљну политику.
(Председник Србије Александар Вучић, „Бета”, 28. јануар)
***
Велике ствари се увек рађају кроз тешку муку. И данас, после 50 година, „Љубавни случај” је једини филм са ових
простора који је био у нормалној биоскопској мрежи широм планете. То је био наш најуспешнији филм, јер успех
једног филма не одређују петочлани жирији. Због младих
људи волела бих да подсетите да је Макавејев био прогнан
из Југославије. Дали су му пасош и одвели га до границе и
седам година није могао да дође. А кад вам одузму отаџбину, ви више нисте исти. Макавејев се никад није опоравио
од тога. Треба да му се извинимо и ми који смо недужни.
(Глумица Ева Рас, „Данас”, 28. јануар)
***

Петак, 1. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

НАСТУПИ И ПОКРАЈИНСКИ КОНКУРСИ
Сајмови у Берлину,
Амстердаму,
Минхену, Верони
Припремљена
обимна пројектна
документација
Панчевачки већници су одржали две седнице у последњих
седам дана. Најпре су, 24. јануара, расправљали о седам тачака дневног реда.
Предложен је прво закључак
којим се прихвата предлог текста Уговора о заједничким наступима на сајамским манифестацијама у 2019, инвестиционог карактера. Потписаће
га АП Војводина, односно Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Град Панчево. У
плану су наступи на сајмовима у Бер ли ну, Ам стер да му,
Минхену и Верони, а у фокусу
ће бити туризам, привреда, некретнине и пољопривреда.
За реализацију наступа Покрајина је обезбедила 20 милиона, а Панчево треба да уплати 2,8 милиона динара. Очекује се добра презентација инвестиционих потенцијала нашег града.
Потом су представљени, с буџетом Града усаглашени, финансијски планови месних заједница Котеж, Горњи град,

Младост и Војловица. Дато је
зелено светло за давање у закуп, ван поступка јавног надметања, пословног простора који се налази у Савској 4, површине 57 квадрата, ФК-у „Железничар”. На крају, допуњено
је Решење о категоризацији организација у области спорта.
На седници одржаној 29. јануара најдуже се расправљало
о учествовању Града на јавним
конкурсима за финансирање и
суфинансирање Управе за капитална улагања АП Војводине. На конкурсу у области водоснабдевања и заштите вода
Панчево ће аплицирати предлогом пројекта „Изградња потамишког колектора – трећа
фаза” (вредност 178,5 милиона динара, Покрајина би учествовала са 86 милиона динара). Такође, због близине де-

длајна, градске стручне службе
припремиле су пројектну документацију и за конкурсе у
областима саобраћајне инфраструктуре, локалног и регионал ног еко ном ског раз во ја,
предшколског и основног образовања и васпитања и развоја
спорта.
Код првопоменутог конкурса предложен је пројекат „Реконструкција саобраћајнице са
инфраструктуром Улице Јосифа Маринковића у Панчеву”.
Вредан је 63,8 милиона динара, а Покрајина би учествовала с педесет једним милионом
динара. Тражи се помоћ Покрајине и за изградњу тротоара поред саобраћајнице 7. нова и Црепајски пут у северној
ин ду стриј ској зо ни. Укуп на
вредност је нешто изнад 40 милиона динара – АП Војводина

би учествовала са 80, а Град са
20 одсто од тога.
У Банатском Новом Селу, ако
пројекат вредан скоро 16 милиона динара прође, биће реконструисана котларница у ОШ
„Жарко Зрењанин”. Планирана улагања Управе за капитална улагања била би процентуално иста као и код изградње
тротоара.
Предата је и конкурсна документација за реконструкцију спортског терена у Основној
школи „Ђура Јакшић”. Град је
уложио пет милиона динара за
прву фазу радова, а предвиђено је да за развој спорта војвођанска влада издвоји скоро десет милиона динара. За све ово,
у зависности од тога колико
пројеката буде усвојено, Град
ће новац обезбедити наредним
ребалансом буџета.
Говорило се о коришћењу пољопривредног земљишта у држав ној сво ји ни без прав ног
осно ва у агро е ко ном ској
2017/2018. Идентификоване су
парцеле с нелегално посејаним
усевима укупне површине 24,6
хектара, расписан је јавни позив, па су онда они и скинути
и ускладиштени. Презентован
је финансијски план МЗ Центар, а донете су промене у тимо ви ма за им пле мен та ци ју
Стра те ги је раз во ја гра да од
2014. до 2020, као и за реализацију пројекта израде Стратегије привлачења инвестиција.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАНИМЉИВОГ ПРОЈЕКТА

Улице Панчева
Осниваче удружења „Пансеј”,
који су се окупили 19. новембра прошле године, повезала је
љубав према локалној историји града, па је примарни циљ
удружења промоција и њено
очување – могло се чути на промоцији и трибини у малој сали
Градске управе, 29. јануара.
Општи циљ удружења је унапређење тренутне ситуације у
граду Панчеву у следећим областима: историја, култура, образовање, ИТ, туризам... Жеља
чланова „Пансеја” је да едукују грађане кроз предавања, трибине и остале занимљиве ак-

тивности. С обзиром на технолошки напредак, један од задатака удружења је примена
информационих технологија у
готово свим активностима које ће оно реализовати.
„Ули це Пан че ва” је пр ви
пројекат удружења који промовише локалну историју коришћењем савремених технологија. Сајт www.ulicepanceva.in.rs место је на којем је
могуће пронаћи списак улица
и тргова града са старим називима (од 1820. године), фотографије и разгледнице које
се налазе у дигиталном фото-

ЗАСИЈАО МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС

албуму, старе мапе града, локалне приче и поређење старих и нових фотографија, што
је, према мишљењу пратилаца на „Фејсбук” страници пројекта, најзанимљивији део сајта. Циљ овог пројекта је да на
једном месту постоје корисни
подаци који су у сваком тренутку доступни свима – истра жи ва чи ма, уче ни ци ма и
грађанима. Истовремено, ради се на промоцији заштите
ауторских права на интернету, што је у 21. веку веома важно питање, које се због развоја технологије занемарује.

На промоцији је најављено
увођење нове категорије сајта
„3Д модели”, на ком ће се наћи
тродимензионални модели објеката који су важни за Панчево
(споменици културе и остали
објекти који су историјски важни), али и 3Д реконструкције
зграда које су некада постојале
(нпр. мала касарна на месту данашње аутобуске станице). Важно: у развоју пројекта могу да
учествују и грађани, тако што
би уступили своје фотографије
из приватне збирке и поделили
са свима осталима занимљиве
приче које су везане за град.

ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обновљено Стратиште Додатак за незапослене
Лијепо је то што улице постоје у другим градовима, мени је
драго. Оне људе у пролазу подсјећају на Срђана и његово
дјело, али најважније је да Срђан живи у човјеку. Осјетим
то. Кад идем улицом, стално ме поздравља млади свијет који ја и не познајем, али они мене знају преко Срђана и на
тај начин Срђан живи у Требињу.
(Отац Срђана Алексића, Раде Алексић, DW, 27. јануар)

Поводом Међународног дана
Холокауста, 27. јануара, представници Јеврејске општине
Панчево положили су венац
крај споменика „Бразде” на меморијалном подручју Стратиште на путу ка Јабуци. То је

сту, бетонски постамент је обновљен и очишћен, а монтирано је по осам нових рефлектора и камера за видео-надзор,
што би лопове требало да одвикне од крађе. Око 14 милиона динара за ову сврху издво-

***
Морате да кажете да немамо легитимитет, а то се онда показује на изборима. Које год изборе да изгубимо, ја не могу
више да останем председник, логично је и нема смисла да
замајавам нацију и радим оно што су радили Тадић, Пајтић
и сви остали опстајући на власти са шест одсто гласова.
(Председник Србије Александар Вучић, „Бета”, 26. јануар)
***
Један човек да је Супермен, не може да реши проблем неколико милиона људи, то се и данас очекује и онда се држава претвара у завод за запошљавање, социјалну установу,
бабарогу, Дизниленд... Наша држава треба да буде као пошта – предате писмо и они који треба, однесу га тамо где
треба.
(Писац Светислав Басара, Телевизија Н1, 29. јануар)
***
Мале хидроелектране производе јако малу количину енергије, а наносе неприхватљиве еколошке штете, дакле деградирају биодиверзитет, ремете режиме подземних вода и
ометају традиционални живот локалног становништва. Уколико би Србија направила 856 малих хидроелектрана, имала би свега од два до 3,5 одсто произведене енергије на годишњем нивоу.
(Професор Ратко Ристић, декан Шумарског факултета,
РТС, 27. јануар)

била прилика да се сви присутни увере како лепо после
обнове изгледа комплекс подигнут у знак сећања на хиљаде Срба, Јевреја и Рома који су
погубљени на том месту током
Другог светског рата.
Протеклих деценија лопови
су односили бронзу од које је
изливен добар део споменика.
Сада је она опет на свом ме-

јило је Министарство за рад,
социјална и борачка питања.
Инвеститор је био панчевачки
Завод за заштиту споменика
културе, а радове су извеле три
београдске фирме.
Постоје и најаве друге фазе
радова: Завод за заштиту споменика намерава да неколико
хектара комплекса уреди партерно.

Поводом Одлуке Скупштине
АП Војводине о остваривању
права на додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете, Секретаријат за
јавне службе и социјална питања Градске управе позвао је
све породице с територије града Панчева у којима је незапослена мајка после 1. јула
2018. године родила треће или
четврто дете да у Градском
услужном центру поднесу захтев за остваривање права на
матерински додатак. Сходно
одлуци, о овом праву ће се
првостепено изјашњавати општинска или градска управа

у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
Образац захтева може се
преузети у ГУЦ-у у канцеларији 21. Све додатне информације у вези са остваривањем овог права могу се добити на телефон 013/ 308-802, а
лице задужено за контакт је
Жељка Недић из наведеног
секретаријата.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (5)

Пише: Дејан Трифуновић

НАРОДНЕ ИГРЕ И „БАНАТСКА КАНТАТА”
Новембарске награде града Панчева,
додељене КУД-у „Станко Пауновић
НИС–РНП” 2003. године за изузетна
достигнућа у области културе и 2011.
године за изузетна достигнућа у области уметности, биле су значајан подстрек за наставак још успешнијег рада на пољу очувања и представљања
народног стваралаштва у земљи и
иностранству.
Током 2011. године остварене су сарадња и размена програма са удружењем грађана „Ера” из Ужица одржавањем заједничких концерата у Народном позоришту у Ужицу и дворани Културног центра у Панчеву, с
КУД-ом „Бранко Радичевић” из Беча
одржавањем заједничких програма у
Бечу и Панчеву и КУД-ом „Др Младен Стојановић” из Приједора одржавањем концерата у Приједору и
Панчеву.
Наши ансамбли учествовали су на
концерту поводом рођења Богомладенца Христа, на Светосавској академији, осмом Светосавском сабору младих пољопривредника „Златна груда,
земља коју волим” у Центру „Сава” у
Београду, на снимању емисија Радио-телевизије Србије, на концерту поводом Светског дана игре на платоу
Културног центра Панчева... Поред
успешних наступа у програмима градских и регионалних смотри деце и
одраслих у Панчеву, ансамбли „Пауновића” успешно су се представили и
у програмима многобројних фестивала широм наше земље: 15. фестивала ветерана у Житишту, Седмог ускршњег међународног фестивала у
Пољани код Пожаревца, 50. музичког фестивала деце Војводине у Новом Бечеју (освојене златне плакете у
категорији нижих разреда за извођење игара с Космаја и у категорији виших разреда за извођење игара из

Чачак, 22. март 2015.
игре Срба из Беле Крајине и народне
игре из Беле Паланке и Сврљига.
Уследиле су многобројне фестивалске награде: на 51. музичком фестивалу деце Војводине у Бачкој Тополи
златна плакета у категорији нижих
разреда за извођење игара из Сврљига и златна плакета у категорији виших разреда за извођење игара из
Горње Пчиње, на 49. фестивалу музичких друштава Војводине у Руми
златна плакета за програм у целини
и специјалне награде за реконструкцију народне ношње из Беле Крајине
и истраживачки рад примењен у новој кореографији. Запажен резултат
остварен је и у програму 16. фестивала фолклорних ансамбала културно-уметничких друштава Србије у
Обреновцу освајањем златне плакете
за програм у целини и специјалних
награда за најуспешнији оркестар и
за истраживачки рад примењен у новој кореографији „Игре и песме Срба
из Беле Крајине”. Секције КУД-а представиле су се широм наше земље: у
Панчеву, Банатском Новом Селу, Врднику, на Убу, у Београду, Житишту,
Ковину, Чачку, Великом Градишту,
Вршцу, на Дивчибарама, у Старчеву,

ске православне цркве, Нијагарини
водопади и индијанско село.
Настављена су успешна представљања дечјих ансамбала на 52. музичком фестивалу деце Војводине у
Бачкој Тополи у категорији нижих
разреда освајањем златне плакете за
извођење игара из Шумадије и у категорији виших разреда освајањем
златне плакете за извођење игара из
околине Лесковца. Златна плакета
освојена је и на Смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије у Шапцу
за игре из околине Лесковца које је
извео дечји ансамбл виших разреда.
Дечја изворна група представила је
играчку традицију Баната у програму
27. смотре народног стваралаштва деце Србије у Ратини код Краљева. Секције КУД-а учествовале су у програмима у Београду, Панчеву, Врднику,
Житишту, Нишу, Косовској Митровици, Брђанима, Великом Градишту,
Врбасу, Рашкој, Јабуци и Руми. Поред турнеје по Канади, током 2013.
године ансамбли „Пауновића” представили су се и публици у Швајцарској, Републици Српској, Македонији и Аустрији.
Игре Срба из Скопске Црне Горе
постављене су на репертоар ансамбла почетком 2014. године у сарадњи
с гостујућим кореографом Славицом
Михаиловић. Та кореографија била
је део фестивалског програма, заједно с колажем игара из Шумадије, који је представљао приказ играчког репертоара, костима и стилова трију
области централне Србије: Доње Јасенице, околине Београда и Космаја.
На 51. фестивалу музичких друштава
Војводине у Руми, за извођење овог

програма ансамбл је награђен златном плакетом за програм у целини,
наградом за оригиналну ношњу за колаж игара из Шумадије и наградом
за најдоследније очување традиције.
Током 2014. године успешни су били
и дечји ансамбли на 53. музичком
фестивалу деце Војводине. Дечји ансамбл нижих разреда освојио је златну плакету за извођење посавско-подунавског надигравања из Београда

јевца, Злакусе, Буара, Врања, Качарева и Панчева.
Пажњу наших суграђана и учесника фестивала привукли су изложба
свадбених фотографија Етнографског музеја у Београду под називом
„На лудом камену”, програм „Слике
из Банатске војне границе”, музичко-сценско дело посвећено Михајлу Пупину и етнолошка радионица „Смиљевац”, током које су реконструисана невестинска оглавља Српкиња из
Шумадије. Годину 2014. обележило
је и извођење кореографске „Банатске кантате” Димитрија Големовића, Првог извођачког ансамбла КУДа „Станко Пауновић НИС–РНП” и
чланова Панчевачког српског црквеног певачког друштва на сцени Културног центра Панчева 12. новембра,
поводом обележавања 250 година од
формирања Банатске војне границе.
Током 2014. године ансамбл је учествовао у програмима међународних
фестивала у Румунији, Мађарској и
Белгији.
Почетак 2015. године обележио је
наступ првог извођачког ансамбла и

Банатска кантата
и околине, а дечји ансамбл виших
разреда златну плакету за извођење
игара из околине Гњилана. У програмима Шестог фестивала „Панчево –
град игре” представили су се ансамбли из Канаде, Вршца и Панчева, а у
програмима 14. „Етно гласа” певачке
групе и ансамбли из Хрватске, Крагу-

народног оркестра на 17. фестивалу
фолклорних ансамбала Србије у Чачку, на којем су колаж игара из Шумадије и српске игре из Скопске Црне
Горе награђени златном плакетом и
специјалном наградом за најаутентичнију народну ношњу за колаж игара из Шумадије.

НАША АНКЕТА
КАКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ЧИШЋЕЊЕМ ГРАДА ОВЕ ЗИМЕ?
Канада, 2013.
Беле Паланке), Фестивала војвођанских Словака „Танцуј, танцуј” у Војловици, 16. европске смотре српског
фолклора дијаспоре и Срба у региону,
Деветог међународног фестивала дечјих ансамбала „Видовдански сусрети”
у Старој Пазови, „Дужијанце малених” у Суботици, Четвртог светског
тамбурица феста (освојена награда за
најбољи оркестар у категорији „нове
наде”), Фестивала фолклорних традиција у Врбасу, Сабора народног стваралаштва Србије у Тополи, Четвртог
фестивала народних ношњи и оглавља у Футогу, програма БЕМУС-а посвећеног Србима граничарима и Осмог
републичког фестивала дечјих фолклорних ансамбала Србије у Краљеву
(освојена златна плакета за извођење
игара с Космаја).
У програмима Трећег међународног фестивала „Панчево – град игре”
учествовали су ансамбли из Литваније, Мађарске, Црне Горе, Републике Српске, Ужица, Старчева и Панчева. Једанаести „Етно глас” обиловао
је разноврсним садржајима и представљањима учесника из Словеније,
Републике Српске, Зрењанина, Лесковца, Београда, Црнуће, Рогачице
и Смедерева. Организоване су и интересантне изложбе појасева и колана из збирки Народног музеја Панчево и КУД-а „Станко Пауновић НИС–
РНП”.
Нове кореографске поставке у 2012.
години обогатиле су репертоар „Пауновића” и учиниле га интересантнијим и разноврснијим. Постављене су

Суботици, Банатском Брестовцу, Тршићу, Врбасу, Идвору и Тополи. Успешна представљања остварена су и широм Европе: у Швајцарској, Аустрији, Словенији, Румунији, Русији и Републици Српској.
Посебно би требало истаћи учешће
у програму фестивала „Златни прстен” по позиву Министарства културе Руске Федерације у Москви и градовима Златног прстена: Владимиру,
Петрушки, Каврову и Суздаљу. У програму Четвртог фестивала „Панчево
– град игре” учествовали су ансамбли
из Румуније и Канаде, а посебну пажњу публике привукла је изложба
дечјих народних ношњи Етнографског музеја у Београду. Дванаести „Етно глас” обележили су наступи певачких група и ансамбала из Хрватске, Републике Српске, Кикинде, Зајечара, Севојна, Нове Вароши и Панчева. Изложба „Натписи на народним
ношњама Србије” Етнографског музеја у Београду значајно је употпунила фестивалске садржаје и програме.
Наредну, 2013. годину обележиле
су припреме велике турнеје по Канади првог извођачког ансамбла и народног оркестра, која је представљала наставак дугогодишње сарадње са
ансамблом „Академије српске народне игре” Мирослава Бате Марчетића
из Торонта. Током двонедељне турнеје одржан је наступ на пријему у
Конзулату Републике Србије у Торонту, концерт у „Maкмилан театру” у
Торонту, спроведене су фолклорне радионице и посећени манастир Срп-

Критично и у центру и на периферији

Д. ЦВЕТКОВИЋ

С. ВУЈЧИЋ

П. ЧИКЛОВАН

В. ЦВЕТКОВИЋ

В. РЕНОВЧЕВИЋ

Р. СЕДЛАРОВ

Претходних неколико година зиме у
Србији биле су прилично благе. Снег
је падао једном-двапут и брзо се топио. Чини се да су нас такве временске прилике мало размазиле, па се
увек изненадимо великим снежним
падавинама. Тако је и ове године.
Нисмо се надали да ће баш много
нападати и да ће се дуго задржати.
Међутим, хладне ноћи задржавају
снег, а тамо где се преко дана мало
растопи, настају залеђене барице, које су веома опасне за пешаке. Оно
због чега су сви незадовољни, јесте
лоше одржавање путева. На њима има
много снега, па је превозити се и по
граду, а камоли до околних места,
права авантура.
Питали смо наше суграђане како
су они задовољни чишћењем града
ове зиме.

ово доба године толико шетала, али
ово сада је баш страшно. Ми плаћамо то чишћење, а где су службе на
улицама? Не дај боже колико се људи у току дана повреди. Ја се сад већ
бринем како ћу да се вратим до аутобуске станице.

видим колико је лоше почишћено.
Годинама није било оволико снега,
па не могу да упоредим да ли је раније овако било. Мада ми се ипак чини да се боље чистило раније него сада. Чак су лоше очишћени и пешачки прелази.

СВЕТЛАНА ВУЈЧИЋ,
економски техничар:
– Нисам задовољна. Сваки део града је проблематичан. Има много леда на тротоарима. Живим у Маргити
и тамо је тек катастрофа.

ВЕРА РЕНОВЧЕВИЋ,
економски техничар:
– Могло би и боље. Поред служби,
требало би да чисте и суграђани, али
неки то не раде. Падало је доста снега, али ипак би требало да сви будемо мало одговорнији.

ДРАГИЦА ЦВЕТКОВИЋ,
пензионерка:
– Не памтим да се овако слабо чистило. Можда нисам раније баш у

ВИТОМИР ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Неки људи чисте, неки не чисте.
Када кренем од своје куће, која је
код Водне заједнице, па до пијаце,

ПЕТАР ЧИКЛОВАН, незапослен:
– Генерално сам незадовољан. Грађани ипак чисте испред кућа, али тамо где нису уклоњени снег и лед, баш
је тешко проћи безбедно. Путеви су
солидни.

РАДИСАВ СЕДЛАРОВ, пензионер:
– Уопште је лоше очишћено и испред кућа и зграда, државних фирми. Неке улице уопште нису чишћене. Проблематични су и путеви и тротоари. Треба да мислимо на децу која ходају туда. Ево, ја сам пензионер
и морам јако да пазим да не паднем.
Анкетирала Мирјана Марић
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УСПЕШНА ДЕЦЕНИЈА УДРУЖЕЊА
„НАРАНЏАСТИ”
Пројекти рађени у
сарадњи са
организацијама
„Ротер Баум” из
Берлина и „Црвено
дрво” из Врања

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Садржај
микроелемената у
земљишту – кобалт,
молибден и бор
Кобалт (Co) јесте тешки метал који припада скупини
бенефицијалних елемената. Кобалт је у природи веома распрострањен и чини
око 0,001% земљине коре.
Кобалт у животну средину
доспева из природних и антропогених извора. Природ ни из во ри укљу чу ју
шумске пожаре, вулканске
ерупције и процесе ресуспензије честица у атмосферу. Из антропогених извора ослобађа се приликом
сагоревања нафте и угља, у
процесима вађења и обраде кобалтних руда, а има
га и у издувним гасовима
аутомобила. Укупан садржај кобалта варира у зависности од типа земљишта.
Мањи је у песковитим земљиштима, где износи од
0,5 mg/kg до 3 mg/kg, а већи у гли но ви тим: од 20
mg/kg до 30 mg/kg. Неопходан је елемент за симбиотске нитрофиксирајуће
микроорганизме, тј. за фиксацију атмосферског азота
код легуминоза. Садржај
кобалта у земљиштима у
свету креће се најчешће од
један до десет mg/kg, а резултати о његовом садржају у земљиштима у Србији
ни су до сад си сте мат ски
приказани. У земљиштима
града Панчева нађено је у
просеку 11,52 mg/kg, што
је далеко мање од максимално дозвољених садржаја (50 mg/kg). Биљке садрже 1–40 ppm Co. Конституент је витамина Б12, те
се у том облику уноси и у
организам. Токсичне количине за људски организам
нису познате. Уколико се
деси, токсичност се најчешће јавља када се кобалт
уноси у свом неорганском
облику. Вишак кобалта у
организму доводи до контактног дерматитиса, мучни на, ср ча них смет њи,
оштећења бубрега, нервног
система итд.
Молибден (Mo) јесте микроелемент кога има најмање у односу на остале
микроелементе како у земљишту, тако и у биљци.
Његова улога је вишеструка. Он утиче на транспорт
гвожђа кроз биљку и доприноси усвајању азота насталог при гајењу легуминоза, али и улази у састав
хлоропласта биљке, па тиме представља важан чинилац фотосинтезе. Биљке
га усвајају у облику MoO42и у биљкама егзистира као
анион, па му приступачност расте с порастом pH
вредности. Молибден је незаменљив код микроорганизама који врше фиксацију атмосферског N2. Његова физиолошка улога је

да учествује у оксидацији
сулфита до сулфата, редукцији нитрата када се услед
недовољне обезбеђености
молибденом смањује активност нитратне редуктазе и долази до нарушавања
хло ро пласт не струк ту ре.
Кисела земљишта с доста
слободног гвожђа и алуминијума садрже мало молибдена. Садржај молибдена у земљиштима у свету креће се од 0,2 до пет
mg/kg, а у земљиштима града Панчева нађено је просечно 0,71 mg/kg. Мањак
молибдена је ретка појава
(мање од 0,1 ppm у сувој
материји лишћа). Критична граница токсичности је
200–1.000 ppm.
Бор (B) јесте микроелемент који чини структурни део ћелијског зида и
неопходан је за нормалан
развој и функционисање
генеративних органа, одно сно ди фе рен ци ја ци ју
цветних зачетака, цветање,
оплодњу, заметање и развитак плодова. На алкалним земљиштима (pH већа од шест), где је обично
већа концентрација калијума и калцијума, настаје
блокада бора и проблеми
у његовој апсорпцији. То
је посебно изражено на таквим зе мљи шти ма у су шним годинама. Повећањем киселости земљишта
расте и растворљивост једињења бора, па се може
десити да код киселих земљишта дође до његовог
испирања. Као последица
недостатка бора, може доћи до смањења пораста биљака, до оштећења младица, до слабе оплодње и заметања плодова, као и до
већег процента деформисаних плодова различитих
величина. Укупни садржаји микроелемента бора у
светским земљиштима крећу се од 25 до 50 mg/kg, а
максимално дозвољена граница није тачно утврђена,
али се узима вредност од
50 mg/kg. У земљиштима
града Панчева нађено је у
просеку 65,29 mg/kg. За
процену земљишта у вези
са снабдевеношћу бором
много је боље урадити садржај приступачног бора
односно бора растворљивог у врелој води. За земљишта града Панчева нађе но је у про се ку 1,29
mg/kg. Границе за садржај
приступачног бора су следеће: < 0,3 (низак ниво);
0,3–1,0 (средњи); 1,0–2,0
(оптимални); 2–3 (повишен); > 3, односно од 5
mg/kg (токсични). Вишак
бора је токсичан за биљке,
а јавља се нарочито у киселом земљишту.

Изложба фотографија и стрипова под називом „Природа у
фрејму и интеграција и разумевање кроз креативно писање и
уметност” отворена је у четвртак, 24. јануара, у галерији Дома омладине Панчево. Радови
су настали у оквиру двају пројеката омладинске размене које
је удружење грађана „Наранџасти” радило крајем октобра и
почетком новембра 2018. године у Берлину и Јерусалиму.
Први део изложбе, који чине фотографије, посвећен је
про јек ту „Nature in Frame”
(„Природа у оквиру”), који је
рађен у Берлину с партнерима
из Немачке, Италије, Шпаније, Румуније, Босне и Херцеговине и Албаније, где је по шест
учесника из сваке земље у оквиру пет различитих тема (пејзаж, вода, храна и пољопривреда, транспорт, загађење и
отпад) истраживало кроз фотографију различите сегменте
одрживог развоја и човековог
утицаја на животну средину.
Учесници у пројекту били су
средњошколци и студенти који се већ баве фотографијом,
од почетника до професионалаца. Панчевачки тим су чинили Никола Вељковић, као
координатор групе и едукатор,
затим Милица Милинковић,
Ива Тојчић, Милица Станковић, Ивана Недељковић и Маша Здравковић.
Други део изложбе чинили
су стрипови настали у Јерусалиму у оквиру пројекта под називом „Integration and Understanding through Literacy and
Art”, који се бавио личним ути-

сцима учесника из Немачке,
Израела и Србије о темама мултикултуралности, заједничког
живота, међурелигијског разумевања, миграција и страхова
од различитости. Обилазећи
сваког дана занимљиве историјске, друштвене, уметничке
и туристичке локације по Јерусалиму и Израелу (музеји,
пијаце, тргови, богомоље, градске четврти, оазе, Мртво море), млади учесници су кроз
мале књижевне форме и стрип
на оригиналан начин представили сву шареноликост древног и модерног Јерусалима и
Израела. У овом пројекту су
српску делегацију, поред младих из Врања, Београда и Краљева, чинили и Панчевци Никола Радованчев, Марта Јоветић и Милица Самуилов. Оба
пројекта су рађена у сарадњи
са удружењима „Ротер Баум”
из Берлина и „Црвено дрво” из
Врања, а одобрио их је и финансирао европски програм
„Erasmus +”.
Десет година од оснивања
У овој години удружење грађана „Наранџасти” обележава десет година од званичног фор-

мирања. Удружење је основано априла 2009. године, чему
је претходило неколико година функционисања у виду неформалне групе. „Наранџасти”
су основани с циљем помагања и оснаживања идеје мултикултурализма и грађанског друштва у граду Панчеву кроз неформалне едукације, семинаре, пројекте и различите акције умрежавања организација,
институција, установа и друштвено ангажованих појединаца, с посебним акцентом на
младима и омладинској политици. Поред великог броја акција, до сада је урађено преко
тридесет различитих пројеката из области омладинског активизма, културе, неформалног образовање и омладинске
размене. Све активности су организоване и спроведене на непрофитној основи.
– Главни међународни партнер „Наранџастих” је берлинска омладинска организација
„Ротер Баум” и господин Мартин Клајнфелдер, захваљујући
којима је до сада око триста
младих из Панчева добило шансу да учествује у разним про-

јектима и посети Дрезден, Јерусалим, Синтру, Лисабон, Торино и Берлин. У исто време је
кроз ове пројекте око триста
младих Немаца, Португалаца,
Италијана, Израелаца, Руса,
Украјинаца, Шпанаца, Француза, Норвежана и још многих
дру гих по се ти ло Пан че во –
рекао је Јован Самоилов, председник и један од оснивача УГ
„Наранџасти”.
Планови за будућност
Према речима Јована Самоилова, планови за наредни период предвиђају јачање капацитета удружења и рад на новим пројектима омладинске
размене и акцијама омладинског активизма. Пример за то
је настављање организовања
„НаранЏемовања”, џем сешн
дружења за младе креативне
музичаре и све који воле музику, које се одржава сваког последњег четвртка у месецу заједно с Домом омладине Панчево. За 2019. годину већ је
одобрен наставак пројекта „Music for Human Rights” („Музика за људска права”), тако да
су у току припреме за путовање у Берлин, Синтру и Јерусалим. Ради се и на довођењу
младих музичара из иностранства на овогодишњи фестивал
„Freedom Art”. Поред још неколико нових идеја и пројеката, у плану је и наставак пројекта за младе фотографе „Nature in Frame” („При ро да у
оквиру”).
– Желимо да искажемо велику захвалност пре свега свим
младим Панчевкама и Панчевцима, учесницима у досадашњим пројектима и активностима, и свим појединцима, организацијама, институцијама и
установама који су се до сада
на разне начине укључивали и
несебично помагали у раду –
рекао је Јован Самоилов.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ

Вече финске културе
У дворани „Аполо” Дома омладине у суботу, 2. фебруара, од
20 сати, биће одржано вече посвећено финској култури.
За све оне који нису имали
довољно информација о земљи
с једним од најбољих образовних система на свету, земљи
која се може похвалити великим број шума и језера, Српско-финско друштво „Сеура”
ће кроз речи, слику и музику
приближити културу ове скандинавске државе.
Друштво је настало као идеја некада Титовог преводиоца
за фински и шведски језик, писца и дипломате, Чедомира
Цветковића (1925–2014), о чи-

јем занимљивом животу ће говорити његов син, председник
„Сеуре” и члан бенда „Бајага и

инструктори”, Мирослав Цветковић. Поред тога, биће речи
и о финском језику, музици и

саунама као начину живота у
Финској.
О финском језику говориће
Оливера Стевановић, предавач финског језика, а о музици Катарина Мисаиловић, музичка новинарка. Сауне, као
на чин жи во та у Фин ској,
представиће Димитрије Црнић, члан Управ ног од бо ра
„Сеуре”.
Овом приликом биће представљене и фотографије под
називом „Мој Хелсинки” Нађе
Стевановић, студенткиње примењене уметности, а наступиће и хор друштва „Сеура”, на
чијем ће репертоару бити познате финске мелодије.

РЕЗУЛТАТИ РАДА ЕЛЕКТРОНСКОГ ШАЛТЕРА

Покренуто сто тридесет хиљада уписа у катастар
У првих шест месеци примене
електронског система „еШалтер” грађани и привреда поднели су преко јавних бележника чак сто тридесет хиљада захтева за упис у катастар. Да нова процедура функционише,
говори податак да је проценат
електронских захтева за само
пола године достигао већ четрдесет одсто у укупном броју
поступака пред Републичким
геодетским заводом.
Уме сто шест од ла за ка на
шалтере грађани и привреда
сада све послове обављају код
јавног бележника, који прове-

рава ваљаност документације
и електронски је доставља катастру. На истом месту странке могу да поднесу и пореске
пријаве које РГЗ прослеђује
Пореској управи и локалној пореској администрацији, тако
да више не морају да имају директан контакт ни с њиховим
службеницима.
Реформу система уписа права у катастар непокретности
подржава Фонд за добру управу Владе Уједињеног Краљевства. Правна анализа коју су у
оквиру пројекта припремили
NALED и PwC указала је на

потребу усклађивања још тринаест закона с новим Законом
о поступку уписа у катастар.
Међу кључним препорукама
за даље унапређење регулативе су укидање обавезе подношења пореске пријаве или смањење количине података које
је потребно унети, преношење
обавезе плаћања пореза на пренос апсолутних права на купца,

по јед но ста вље ње про це ду ре
промене пребивалишта и забра на про ме та не у пи са них
објеката у изградњи.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ ВЛАДИМИР БАТЕЗ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ СУ ОПАСНЕ!

Енергија је свуда

Одржане радионице
посвећене безбедности
на интернету
Удар савремене
технологије на
приватност
Покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез посетио је у четвртак, 24.
јануара, две панчевачке средње школе које су укључене у
васпитно-образовни програм
„Безбедносна електронска комуникација младих”, који се
реализује на територији наше
покрајине уз подршку Покрајинске владе.
Да Панчевци нису заборавили сјај сиднејског злата из 2000.
године, говори чињеница да су
ученици одбојкашку легенду
дочекали громогласним аплаузом и тако исказали искрено
дивљење према некадашњем
одбојкашком репрезентативцу.
Владимир Батез је у свом поздравном говору захвалио градоначелнику Саши Павлову и
ди рек то ри ма шко ла Не на ду
Дојчиновићу и Николи Ћурчину што су препознали значај
овог важног пројекта и одазвали се по зи ву По кра јин ског

Не треба да се
плашимо светске
глобалне мреже, али
морамо да будемо
веома опрезни и
неповерљиви према
непознатим лицима.
секретаријата за омладину и
спорт и тако омогућили да ђаци Машинске школе Панчево
и Електротехничке школе „Никола Тесла” продубе своја сазнања у области интернет комуникације и безбедности.
Како је рекао, наш град је показао да је нашој заједници веома стало до своје омладине, а
жеља Секретаријата је да зајед-

ничким снагама научимо нешто ново и омогућимо младима да превазиђу проблеме које
са собом доносе нова технолошка решења која свакодневно
пристижу.
Масовна комуникација
– Безбедна електронска комуникација је веома важна тема. Живимо у времену масовне комуникације и често се на
друштвеним мрежама које користимо, готово свакодневно,
дешавају ствари које угрожавају вашу и нашу приватност,
а самим тим могу нанети несагледиве последице. Намера
нам је да вам помогнемо да
заштитите себе и зато смо подржали реализацију овог пројекта. Панчево је први град, а у
наредном периоду у многим
местима у Војводини ваши вршњаци биће у прилици да, као
и ви сада, слушају ово предавање. Тема је актуелна, али верујемо да ће и у будућности
овај проблем бити део наше
стварности. Јако је важно да
чујете од стручних људи позитивну и негативну страну електронске комуникације, да боље упознате друштвене мреже
и сазнате на који начин можете да избегнете многобројне
замке које таква комуникација носи – рекао је покрајински

секретар за спорт и омладину
Владимир Батез.
Према речима Мише Стојановића, једног од аутора овог
програма, његовом тиму је веома драго што су надлежни у
АП Војводини сагледали значај овог пројекта и пружили
неопходну подршку. Циљ је да
обиђу што више градова у Војводини и да одрже велики број
радионица јер, како каже, тема пројекта је веома озбиљна
и млади су заинтересовани да
чују нешто више и прошире
своја сазнања о друштвеним
мрежама. На крају, Станојевић
је истакао да му је указана велика част јер су гости на предавању били олимпијац Владимир Батез и градоначелник
Панчева Саша Павлов.
Светла и тамна страна
Панчевачки средњошколци били су у прилици да се упознају
са историјом развоја светске
глобалне мреже, али и да се
суоче са опасностима које доносе друштвене мреже и коришћење популарних апликација за комуникацију. О актуелној теми говорио је Зоран Трденић, члан удружења „Е-сигурност” и ИТ менаџер у компанији НИД „Новости”. Он је
кроз четири сегмента (комуникација људи, манипулисање

тинејџерима, светла и тамна
страна друштвених мрежа и
како до безбедне електронске
комуникације), на занимљив и
веома динамичан начин, спровео ученике Електротехничке
школе „Никола Тесла” и Машинске школе Панчево кроз
тзв. сајбер минско поље.
У неколико наврата указао
је средњошколцима на то да
не треба да се плаше светске
глобалне мреже, али да морају
да буду веома опрезни и неповерљиви према непознатим лицима која крију идентитет и
подсетио их да воде рачуна, да
не манипулишу садржајима на
интернету, јер због тога могу
да сносе озбиљне законске и
материјалне санкције услед кршења јасно дефинисаних закона. Интересантна тема одржала је пажњу ученицима преко
сат времена, иако је било планирано да радионица траје један школски час.
На крају, по завршетку презентације, ученици су упутили
велики број питања Зорану Трденићу, на која је он стрпљиво
одговарао, што јасно говори да
је ова тема веома занимљива
средњошколцима и да је пружање подршке тиму који реализује овај програм пун погодак Покрајинског секретаријата за омладину и спорт.

Прошле недеље у згради Бановине одржана је завршна
ма ни фе ста ци ја
про јек та
„Енергија је свуда око нас” и
свечана додела диплома и награда најбољим војвођанским
школама. Сам програм реализован је уз подршку Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице.
У свом обраћању Милан
Ковачевић, заменик покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, истакао је
да се овај пројекат реализује
девети пут у основним и средњим школама на територији
АП Војводине.

Цвијић” из Зрењанина, додељене су награде најбољим
школама које су активно учествовале у овом пројекту: ОШ
„Др Јован Цвијић” из Зрењанина и ОШ „Михајло Пупин”
из Куле. Остале награде додељене су ђацима с најбољим литерарним радовима,
цртежима, мултимедијалним
презентацијама и макетама
на тему обновљивих извора
енергије.
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике покренуо је еколошки пројекат „Енергија је
свуда око нас”. Иако је сам
назив акције провокативан у
смислу да може да сугерише
да енергије има довољно, њен
за да так је упра во да се

– Наши задаци јесу подсти ца ње и по пу ла ри за ци ја
обновљивих извора енергије,
као и рационализација коришће ња по сто је ћих из во ра.
Свет се данас суочава с два
енергетска проблема: један је
недостатак енергије, а други
загађење околине и климатске промене. Зато је важно
утицати на најмлађе потрошаче енергије, на нашу децу,
јер они могу да помогну у будућ но сти, ства ра ју ћи но ве
обрасце друштвено одговорног понашања када је овај
проблем у питању – рекао је
Милан Ковачевић.
На свечаној манифестацији, која је почела химном
„Енергија је свуда око нас” у
из во ђе њу хо ра ОШ „Јо ван

пробуди свест најмлађих о
проблему енергије. Циљ је
не само освешћивање ученика о енергетским проблемима већ и креативно размишљање о реализацији идеја
које могу допринети бољем
схватању проблема с којим
се суочавамо. Овом иницијативом Центар за развој и
примену науке, технологије
и информатике жели да покрене низ активности ученика и ментора у школама у
Војводини на осмишљавању
и реализацији мини-пројеката из области употребе алтернативних и обновљивих
извора енергије, енергетске
ефикасности (рационално коришћење) и управљања отпадом и енергијом.

ОДРЖАНА АКАДЕМИЈА

Светом Сави у част
У организацији Српске право слав не цр кве не оп шти не
Панчево – Центар, у недељу,
27. јануара, у Културном центру је одр жа на Све то сав ска
ака де ми ја. На кон из во ђе ња
„Светосавске химне” у аранжману Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, у
име домаћина, Црквене општине

Панчево, госте и званице је
поздравио протојереј-ставро-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

фор Радослав Милановић. Он
је указао на то да нас је Свети
Сава научио правој вери, истини, достојанству, љубави божјој и да волимо ближње своје.
Овогодишњу беседу „Свети
Сава и ми” говорио је протојереј-ставрофор др Љубомир Стојановић. У њој је он подсетио
присутне на лик и дело првог

српског просветитеља. Указао
је на то да прича о Св. Сави и
нама траје више од 800 година
и да је Растко Немањић, син
великог жупана, пример човека који је веру стекао, а не наследио. Сава није тражио следбенике, нити је он, према речима протојереја-ставрофора

др Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа,
створио светосавље. Истакао је
у својој беседи да је Сава подигао Хиландар за нас и да све
што је радио – а много тога је
оставио свом роду – чинио вођен мудрошћу да човек мора
да дела, а не да седи скрштених руку.
У пуној сали Културног центар Панчева у уметничком делу овогодишње прославе Савиндана учествовали су драмски уметници Мирослав Жужић, као домаћин програма, и
Го ри ца По по вић, пр ва ки ња
„Атељеа 212”, хорови Панчевачког српског црквеног певачког
дру штва, ан сам бли КУД-а
„Станко Пауновић” и полазници њихове школе фруле и Вера

Кољаја, ученица другог разреда основне школе и полазница
Школе глуме Наташе Балог.

Гости су били у прилици да
чују велики број хорских изведби посвећених Светом Сави и стихове угледних српских писаца о првом срспком
просветитељу, као и да уживају у традиционалним фолклорним играма и народним
мелодијама.
Ове године су Дан Светог
Саве обележиле и многе основне и средње школе у нашем
граду и околним местима –
иако је тог дана била недеља.
Основцима и њиховим родитељима није било тешко да,
пре традицоналног недељног
ручка, заједно прошетају до
својих школа и да на тај начин покажу поштовање према
лику и делу првог српског про-

светитеља. За тај дан малишани су приредили богат и занимљив културно-уметнички
програм посвећен Светом Сави. Кроз песму, причу и рецитал млади нараштаји су, у сарадњи са својим наставницима, још једном пренели јасну
поруку да су писменост и образовање веома важни за сваког
од нас.
Да подсетимо, све школе од
1840. године, не рачунајући
паузу у доба након Другог светског рата, разним приредбама и другим пригодама сваког 27. јануара обележавају сећање на једног од најзначајнијих српских великана – Светог Саву.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Склониште

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви се понекад
осећамо слабо, незаштићено
и превише изложено хладним ударима сопствених разочарања и нереалних очекивања. Потреба да се склонимо од свакодневице, од других и од себе, расте с временом проведеним на ветрометини потискиваних, непожељних и болних емоција.
Што дуже излажемо себе последицама, узрок невоље постаје скоро невидљив, јер смо,
вртећи у мислима своју повређеност, страх и разочарање у друге, увећавали личну
патњу и немоћ да се одупремо изазовима.
Кад нам понестане снаге
за борбу, остаје једино бег од
прогањајућих и све већих невоља. Истина је, међутим, да
ће нас судбина дочекати баш
на оној стази коју смо одабрали да бисмо побегли од
ње. Бежање од накупљених
страхова, немира и огорчености треба једном да стане,
као и узалудна, дуготрајна
борба са сопственим ветрењачама које мељу храброст
потребну за суочавање са изазовима на животној стази,
претрпаној бесом и превеликим очекивањима и од себе и од других.
Постепено правимо емотивни вулкан, који је препун
усијаног беса, брига и лоших
очекивања. Тренутак када
осетимо прве упозоравајуће
потресе из дубине свог бића,
право је време да потражимо склониште. Преко потребну сигурност и заштиту можемо пронаћи само свесним
отклоном од емотивног клупка у које смо се умрсили.

Моћ да зауставимо мисли
ко ји ма бло ки ра мо љу бав,
уступајући место несигурности, само је у нашим рукама. Узрок свих наших невоља је значење које смо дали
неком поступку или догађају у односу на себе.
Прављење склоништа траје углавном онолико дуго колико је трајало и формирање вулкана препуног емотивне лаве беса, спремног да
сваког часа експлодира. Не
постоји нагло кочење које би
дало брзу промену и осећај
са мо по што ва ња и љу ба ви
према себи. Само ретки добију прилику да се опораве
од разарајуће ерупције туге,
безнађа и страха или од последица наглог кочења на
животној стази.
Потребу за склоништем
имамо сви. Увек је присутна
мисао о неком егзотичном
месту, добровољној изолацији од људи, дугом одмору,
али то је само привид сигурности и с повратком у свакодневну рутину потреси се настављају. Свесни отклон од
буке и излуђујућег ритма свакодневице је први корак ка
безбедном. Неколико предивних тренутака тишине, које
поклонимо себи сваког дана,
представља темељ за најсигурније склониште на свету.
Оно се налази унутар нас самих, у нежном загрљају сопственог бића које смо веома
дуго запостављали. Постоји
само један начин за прављење склоништа и осећај сигурности у сопственој кожи.
Једном направљено, склониште остаје увек доступно уточиште у које можемо да одемо у сваком тренутку, само
зато што смо тако изабрали.
С временом нам отклон од
иритирајућих догађаја и поступака других постаје навика и лично склониште се претвара у извор непресушне животне енергије која распламсава љубав у нама.
Правити вулкан беса или
склониште мира – одлука је,
као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Успорите старење

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Старење коже је повезано с
променом ткива и смањењем
способности ћелија да се регенеришу. Као последица тога, долази до губитка еластичности ткива, смањује се могућност везивања воде у ткиву, репродукција ткива није
више тако ефикасна као у младости. Хемијским и ензимским оксидацијама настају
слободни радикали, који убрзавају процес старења и који
су најодговорнији за старење.
Да бисмо уклонили слободне
радикале, треба да у организам уносимо антиоксидансе.
Реакције које доводе до тога да протеини, колаген и
протеогликани изгубе своју
биолошку функцију, узрокују промену структуре мембране и смањење јачине и

затегнутости коже. Како бисмо ублажили физиолошки
процес старења коже и превенирали прерано старење
под утицајем негативних фактора који делују из спољашње средине (УВ зрачење,
аерозагађења, пушење...), потребна је примена козметотерапијских препарата који
садрже антиоксидансе. Међу њима су: витамин Ц, танини, селен, коензим Q10,
Л-глутатион и други.
Сви ови антиоксиданси могу се уносити орално у виду
суплемената, по препоруци
лекара или фармацеута. Најбоље је конзумирати их путем свеже и здраве хране. Од
великог је значаја и здрав однос према свом телу, који се
огледа у редовном вежбању
и свакодневној нези. Нега коже у кућним условима подразумева редовну употребу
добрих крема, маски и серума. У козметичком салону
можете себи приуштити третмане лица за хидратацију
(кисеоник, хијалурон), подмла ђи ва ње (ме зо те ра пи ја,
РФ...) и превенцију старења
(биолошки третмани, воћне
киселине...). У салону можете неговати и цело тело релакс масажама, антицелулит
програмима и лимфном дренажом. То су уједно и одлични начини за детоксикацију
целог организма.

Петак, 1. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИНЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

СТИЖУ БОЉИ ДАНИ И ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
Почиње да ради
апарат за ЕМНГ
На пролеће
пресељење на први
спрат Интерног
Највећи проблем
недостатак кадра
Обнављање опреме у панчевачкој Општој болници настављено је и у јануару, а овог пута
нови апарат за електромионеурографију (ЕМНГ) добила је
служба неурологије.
Захваљујући овом новом уређају најновије генерације, пацијенти којима је неопходно
испитивање електричне активности мишића и нерава, сада
више неће морати да одлазе у
Београд или Ковин како би обавили тај преглед.
Бржа дијагностика
Како је најавио прим. др Раско Губеринић, специјалиста
неуропсихијатар и начелник
службе неурологије, на новом
уређају ће радити два лекара,
а прегледи ће почети чим они
прођу одговарајућу обуку за
ру ко ва ње овом мо дер ном
машином.
– Електромионеурографија
је електродијагностичка метода коју је најчешће неопходно
урадити код млађих радно активних особа код којих се јављају проблеми с дискусима.
Велики број људи данас обавља тешке физичке послове који захтевају целодневно оптерећење кичме, па се често дешава да дискус пукне. Уз помоћ ЕМНГ методе ми можемо
брзо да поставимо дијагнозу,
односно да установимо да ли
постоји повреда периферног
нервног система или пак да дијагностикујемо нека обољења

Ускоро модернизација остале опреме
и повреде можданих нерава
или кичмених сакралних коренова – објаснио је Губеринић.
Бољи дани за одељење Неурологије, једно од одељења Опште бол ни це ко је тре нут но
функционише у можда најтежим условима, долазе на пролеће, када се очекује завршетак реконструкције Интерног
блока.
Ускоро већи простор
– За месец или два наше одељење ће, заједно с Грудним,
бити пресељено на први спрат
новог Интерног, чија се рекон-

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

ЗА ЖЕНЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Да се њихов глас јаче чује
Два панчевачка удружења –
„FemPlatz” и Женска мировна
група Панчево (ЖМИГ), уз подршку организације „UN Women” у Србији, први пут у нашој земљи реализују важан пројекат: „Менторски програм за
жене са инвалидитетом”. Реализација пројекта почела је у
септембру прошле године и
трајаће до јуна, а ове активности део су програма „Аутономија, глас, учешће особа са инва ли ди те том”, чи ји је циљ
остваривање права и успостављање новог начина оснаживања жена са инвалидитетом
кроз вршњачку подршку.
У протеклих неколико месеци одабране су менторке које
ће учествовати у реализацији
пројекта и спроведена је њихова обука за рад с менторинама. Како кажу учесници пројекта, менторке су биране и директно позиване на основу свог
„минулог рада”, односно на
основу активизма који су показале на унапређивању положаја и видљивости жена са инвалидитетом у Србији. Одабране су Александра Арсовска,
Александра Томашевић, Бојана Павловић Јовановић, Љиљана Стевковић, Љубица Чавић, Милеса Милинковић, Милица Кнежевић, Оливера Илкић, Свјетлана Тимотић и Татјана Стојшић Петковић. Оне
ће кроз овај програм активно
учествовати на проналажењу
одговора за континуирано унапређивање положаја жена са
инвалидитетом у Србији.
Обука за менторке одржана
је кроз два модула у новембру
и децембру, у Београду и Новом

струкција приводи крају. Тренутно користимо део просторија Инфективног одељења и
располажемо са свега седамнаест постеља: четрнаест за непокретне и три на спрату, за
покретније пацијенте. Ми, међу тим, на го ди шњем ни воу
имамо и по четири стотине пацијената и дешава се да и пацијенте који нису покретни, уз
помоћ чланова њихових породица и нашег особља, подижемо у неку од постеља на спрату, а неретко, уз сагласност менаџмента, распоређујемо пацијенте и по другим одељењима

болнице. Тај проблем ће бити
потпуно решен, када се будемо преселили, будући да је у
новом простору за службу неурологије планирано између
30 и 35 кревета – истакао је
Губеринић.
Он је додао и да се размишља о томе да се на одељењу
неурологије обезбеди и јединица интензивне неге за мождане ударе, како би могли да
се збрињавају и такви пацијенти уместо да се они шаљу
за Београд, као што је то сада
случај. На неурологији планирају и модернизацију остале
опреме, будући да су и ултразвук и апарат у кабинету за
ЕЕГ дотрајали.
Добра сарадња
– Ипак, чак и када се преселимо у већи простор и обновимо опрему, наш највећи проблем остаће недостатак запослених. Тренутно на одељењу
ради шест лекара, који уједно
опслужују и нашу сталну амбуланту у Специјалистичком
центру. Две младе колегинице су на специјализацији. На
пролеће нам стиже једна од
њих, али је уједно један колега најавио свој одлазак у то
време. Са овим бројем људи
тешко покривамо дежурства,
али и тај проблем ћемо превазићи уз помоћ менаџмента
– закључио је Губеринић.
Начелник неурологије подсетио је на то да читава болница отежано функционише у последњих годину и по дана због
реконструкције Интерног одељења и захвалио је пацијентима и њиховим породицама на
разумевању и доброј сарадњи.
Он је апеловао на њих да се
стрпе до пролећа, када ће неурологија коначно осванути у
новим просторијама уз квалитетније услове и за дијагностику и за смештај и лечење.

Саду, а одржао ју је тренерски
тим који су чиниле Панчевке
Биљана Јањић, Косана Бекер и
Маријана Јовић.
Када је реч о пројектним активностима најављеним за предстојећи период, најпре је у плану одржавање регионалних састанака у неколико градова у
Србији, у оквиру којих ће програм бити представљен организацијама цивилног друштва
и широј јавности. Такође, од
фебруара до марта биће отворен конкурс за менторине, а
менторке ће креирати лични
план подршке за менторине у
складу са знањима и вештинама у одређеним областима. Од
марта до јуна биће спроведена
менторска подршка која подразумева рад и комуникацију
менторки с менторинама.
Иначе, удружење грађанки
„FemPlatz” ради у области заштите од дискриминације и
остваривања права жена и девојчица из вишеструко маргинализованих група, а Женска
мировна група Панчево (ЖМИГ)
од 2001. године развија и афирмише културу мира и ненасиља и родну равноправност. Како истичу у овим удружењима,
„Менторски програм за жене са
инвалидитетом” треба да обезбеди платформу за јачање гласа, учешћа и аутономије жена
са инвалидитетом у одлучивању у свим областима.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Пише: Лана Белић

Либум – хлепчићи
из Помпеје

Сасвим једноставни за припрему и врло укусни хлепчићи са сиром
не могу да вам се не допадну. У античком Риму користили су их као
обредне хлепчиће и као понуду боговима. За њихову припрему довољно је свега неколико састојака које углавном сви имамо у кући,
тако да се већ за пола сата могу наћи на вашем столу.
Састојци: 400 грама меког сира (рикота), 100 грама пшеничног
или интегралног брашна, једно јаје и мало соли (по укусу).
Припрема: Измешајте сир, брашно и јаје, па додајте соли по укусу. Изједначите смесу и влажним рукама обликујте лоптице. Благо
их притисните тако да добију облик погачица и поређајте их на плех
преко папира за печење. Није потребно премазивати хлепчиће и
могу се одмах пећи.
Рерну можете претходно загрејати на 200 степени, а хлепчиће
пеците око 20 минута да се фино зарумене. Можете их послужити
за доручак уз неки намаз по жељи.
Напомена: У тесто за хлепчиће можете додати сецкане маслине
или зачинско биље по жељи, а посебно ће бити декоративни ако у
сваки утиснете по листић свежег ловора. Уместо малих погачица
можете обликовати и већу лепињу, само у том случају мало продужите време печења. 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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ДРУШТВО

Петак, 1. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАНДОРИНА КУТИЈА СА 7.500 ХЕМИКАЛИЈА
Дувански производи
усмрте више од
седам милиона људи
сваке године

Звала се Хана Бојл, али за
људе из села
увек ће бити
само „Девојка”
– копиле Метјуа Торнтона.
Због су ро во сти коју је трпела од Метјуове жене Ен,
побегла је из
очеве куће и
потражила заштиту код Неда Ри дли ја,
трговца коњима с којим се
раније спријатељила, али то није потрајало. Како је девојчурак изра-

У свету преко
милијарду људи
пуши
У Србији се већ дуже од две деценије сваког 31. јануара обележава Национални дан без дувана како би се јавност подсетила
на штетне ефекте употребе дувана и излагања дуванском диму. Овогодишња кампања реализована је под слоганом „Заштитимо се од дувана”, а у фокусу су биле вишеструке последице пушења по здравље људи
и околину, али је указано и на
неопходност јачања мултисекторске сарадње на овом пољу.
Више од милијарду људи у
свету су пушачи, а занимљиво
је да скоро 80% њих живи у земљама с ниским и средњим приходима. У Србији тренутно пуши око 2,5 милиона одраслих
становника, а Светска здравствена организација процењује да
ће преко 800.000 садашњих пушача превремено умрети уколико се не примене снажније
мере контроле дувана.
Млади забрињавају
У оквиру обележавања овогодишњег Националног дана без
дувана, посебна пажња је скренута на нове изазове у контроли дувана, а то су наргиле и
електронске цигарете, посебно
популарне „занимације” међу
младима.
Резултати глобалног истраживања употребе дувана код
младих које је 2017. године спровео Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут”, уз подршку Министарства здравља, Министарства просвете науке и технолошког развоја и Светске здравствене организације, међу ученицима старости од тринаест до петнаест

Много је разлога за ослобађање од ове штетне навике
година, на репрезентативном
узорку свих школа у Србији, поприлично забрињавају и указују на потребу јачања мултисекторске сарадње с циљем заштите здравља младих.

Изложеност
дуванском диму узрокује бројне озбиљне
болести, као што су
рак плућа, инфаркт
миокарда, мождани
удар, срчана смрт,
астма и друга обољења дисајних органа.
У оквиру овог истраживања
установљено је да 11% ученика
пуши цигарете (подједнако девојчице и дечаци), а 37% ученика је бар једном пробало цигарете, док је њих 43% пробало
неки дувански производ. Тако-

ђе, 9% младих пуши наргиле, а
њих 6% користи електронску
цигарету. Шест од десет садашњих пушача покушало је да
престане да пуши у претходних
годину дана. Преко 70% ученика који сада пуше долазе до цигарета тако што их купују у продавницама, самопослугама или
на киосцима. Упркос томе што
су малолетни, њих 82,6% није
било спречено да их купи због
својих година. Охрабрује чињеница да је 82,2% ученика подржало забрану пушења у затвореним јавним местима.
Као хероин
Последице употребе дувана и
изложености дуванском диму
тешко да су икоме непознате,
али кад се узме у обзир број
смртних случајева насталих као
последица пушења, чини се да
се о свему што је спаковано у
специјалну Пандорину кутију
заједно са 20 штапића дувана
ипак недовољно често и недовољно јасно говори. Чињеница
да дувански дим садржи преко 7.500 хемикалија и хемијских једињења, од којих је ви-

ше од 70 канцерогено, не спречава трећину пунолетних грађана Србије да свакодневно попуше барем једну цигарету.
Изложеност дуванском диму
узрокује бројне озбиљне болести, као што су рак плућа, инфаркт миокарда, мождани удар,
срчана смрт, астма и друга обољења дисајних органа. Наравно, изузетно је висок проценат
становника свесних ових чињеница, но мало који пушач ће
се лако одрећи те штетне навике. Разлог лежи у психичкој
и физичкој зависности коју цигарете стварају. Данас је она јача него икад и изједначава се
чак са зависношћу од хероина.
И за то постоји објашњење:
дуванска индустрија, наиме,
користи све јаче супстанце у
производњи цигарета, па кризе приликом престанка пушења наликују онима какве доживљавају уживаоци тешких
дрога. Ипак, то не треба да послужи као изговор, јер разлога
за остављање цигарета ипак
има далеко више.
Д. Кожан

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Наредна акција
6. фебруара

Додела помоћи
избеглицама
Повереништво за избеглице
Градске управе Панчева обавештава избегла лица да ће 1. фебруара бити расписани јавни
позиви за доделу помоћи путем
откупа сеоских кућа са окућницом и путем доделе средстава
за доходовне активности.
Позиви ће бити објављени
на огласној табли Поверени-

штва и на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs. Заинтересовани се могу пријавити и добити
додатне информације у канцеларији Повереништва, на Тргу
краља Петра I 2–4, или путем
телефона 308-818.
Рок за подношење пријава
на јавне позиве је 4. март.
Д. К.

ОВИХ ДАНА, У ГРАДУ

Ухапшени дилери
Као што је већ познато, због
законских измена, добровољни даваоци крви од септембра прошле године крв више
не дају у Служби трансфузије
Опште болнице, већ сада тај
хумани чин обављају у просто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у
Улици Жарка Зрењанина 15,
и то са мо сре дом, од 9 до
12 сати.
Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва у школама и компанијама, а за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст и Завод за трансфузију крви Војводине. У ово доба године резерве су увек ниске, па Завод ових дана упорно апелује на грађане да се
одазову акцијама давалаштва
у својим градовима.

„Девојка”
Кетрин Куксон

Наредну прилику да дате крв
и тако некоме спасете живот
имаћете у среду, 6. фебруара,
од 9 до 12 сати. У четвртак, 7.
фебруара, биће организоване
још две ванредне акције: од 8.30
до 11.30 у „Петрохемији” и од
8.30 до 10.30 у Ватрогасној станици Панчево, где ће крв дати
припадници ватрогасно-спасилачког батаљона с командантом Бором Мајкићем на челу.
Даваоци могу бити све здраве особе мушког и женског пола од 18 до 65 година уколико
задовоље медицинске услове и
критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа.
Размак између два давања код
мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири месеца.
Д. К.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, у
две одвојене акције, ухапсили
су С. М. (1975) из Београда и Д.
М. (1990) из Панчева, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога.
Приликом претреса куће Д.
М. пронађено је око 89 грама
амфетамина, а у стану С. М.
око 15 грама амфетамина, три

пиштоља и 30 комада муниције разних калибара, па ће против њега бити поднета и кривична пријава за кривично дело недозвољена производња,
држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Осумњиченима је одређено
задржавање до 48 сати и они
ће, уз кривичну пријаву, бити
приведени надлежном тужилаштву у Панчеву.
С. Т.

стао у прелепу
жену, постала
је
пред мет
жудње локалних младића,
па чак и свог
полубрата.
Про тив ње не
жеље удали су
је за простог,
похотног човека, ло кал ног
месара Фреда,
али Ха на је
свим срцем наставила да се
бори за човека
кога је желела:
Неда Ридлија,
који ју је обожавао и научио
је шта су љубав и страст.

Два читаоца који до среде, 6. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да
ли сте ви имали неку погрешну особу за коју сте мислили да
је права?”, наградићемо по једним примерком књиге „Господин Погрешни” Мирјане Бобић Мојсиловић. 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

„Романова”
Аријел Лохон
Ако вам кажем шта се
десило те ноћи у Јекатеринбургу, мораћу да расплетем памће ње – сва
његова замршена клупка
– и спустим
вам га на
длан. Биће то
и дар и проклетство.
Признање које ми можда
никада нећете опростити.
Јесте ли спремни на то? Можете ли да примите на длан
ову истину и не здробите је
као сви остали? Али и ви сте

се, као и
многи други током година, сигурно пи та ли:
јесам ли ја
заиста Анастасија Романова? Вољена кћерка? Обожавана икона?
Руска велика кнегиња?
Или
сам
преварант?
Ва ра ли ца?
Лажов?
Крадљивица
туђег наслеђа? На вама је да
одлучите, наравно. Небројени су већ изрекли своју пресуду. Сада је на вас ред.

Два читаоца који до среде, 6. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како бисте дефинисали сами себе?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Романова” Аријел Лохон. 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

Скупе потребе
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли имате потребу да стално испуња ва те не чи ја оче ки ва ња.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Џулијет” за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Ја стално испуњавам нечија очекивања, а немам ни
потребу ни жељу за тим.”
063/1815...
„Имам и то ме скупо кошта. Имам потребу да испуним своја очекивања која се
односе конзумирање сладоледа, пита, чоколада, пасте
и разних сирева. Па ем кошта пара, ем живаца кад станем на вагу.” 064/1279...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање да ли су имали неку погрешну особу за коју су мислили да је права. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Господин Погрешни”
Мирјане Бобић Мојсиловић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Ех, да је барем била једна погрешна особа у мом животу, било би добро. Биле су
три. И за сваку ми се чинило
да је права, а оно погрешна
дибидус.” 063/3879...
„Да, толико сам мислила
да је погрешна особа права,
да сам на крају погрешна
особа испала ја.” 063/8932...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ИЗ МУЗЕЈА – ПАЈА ЈОВАНОВИЋ

РАЗГОВОР БЕЗ ПОВОДА – НАТАША ШАРИЋ, ДИЗАЈНЕРКА

Селидба „Сеобе Срба”
у Панчево

ИМА НЕЧЕГ БОЖАНСТВЕНОГ У БОЈАМА

композиције потпуно преслика, а народ замени војском.
Сликар је пристао да преслика
спорна места, међутим није успео да слику заврши на време,
тако да није била изложена на
Миленијумској изложби.
Нова верзија слике чува се
данас у згради Патријаршије у
Београду. Првобитна слика са

прече куповине” и да га, уколико жели, може користити
при откупу. Градски челници,
предвођени Витом Сударским,
убрзано су кренули да смишљају како да дођу до новца за куповину овог националног блага. „Чешљали” су градски буџет тражећи ставке које немају намену, али их није било.
Морали су да новац потраже
на другој страни. У сусрет им
је изашла директорка „Панчевачке банке” Славујка Слијепчевић, с којом је договорено
да банка одобри Скупштини
кредит у висини од двадесет
милиона динара, на колико је
слика процењена. Кредит је
одобрен, слика плаћена, а Љуба Рељић, тадашњи директор
панчевачког музеја, однео је
„Сеобу Срба” у музејски депо.
Директор Матице српске Миливоје Николајевић годинама
је био љут на панчевачко руководство због овога и, како кажу, пале су тешке речи, па чак
и претње. Али „Сеоба” је остала у Музеју. Како је писао Витомир Сударски, куповином
слике прича није била завршена. Двадесет милиона динара
био је тада огроман новац, а
против Славујке Слијепчевић,
директорке банке, поднета је
пријава због „забране кредитирања непривредних инвестиција”. Ипак, политички утицај

општинског руководства био је
тада довољно јак да директорку и „херојски чин” ослободи
санкција.
„Сеоба Срба” од тада је део
локалног уметничког блага нашег града. Остало је обећање
дато Матици српској да слику
може позајмити за изложбе.
Оно се и данас поштује.

Наташа Шарић, дизајнерка,
уметница, радница, заљубљеница у моду и идеју. Ово су речи којима описује себе, мада
не мора да их изговори. Сам
простор у којем ради и уметност коју стварa, говоре то уместо ње. Као остварен и признат
креатор, пре осам година напустила је Панчево и отворила
атеље у Београду. Ради и живи
оно што воли, што је привилегија храбрих и посвећених.
ПАНЧЕВАЦ: Шта је актуелно
у твом животу и раду?
НАТАША ШАРИЋ: Тренутно – егзистенција. И, не шалим се када то кажем. У нашем послу, али и уопште, фокус је на томе да оно што осмислите и произведете, успете и
да продате. Управо смо завршили фотографисање пролећне колекције у студију код фотографа Небојше Бабића да бих
могла да је презентујем и представим својим клијентима. Планирам да на пролеће урадим
ревију или изложбу, једну већу
ауторску колекцију, јер волим
да објединим све оно што ме
током године инспирише и да
то представим у форми изложбе. Углавном то буде на „Фешн
вику”, с којим имам дугогодишњу, врло успешну сарадњу.
• Како се сналазиш у обједињеној улози менаџера продаје
и уметника?
– Не могу да се похвалим да
сам у томе баш добра. Ја јесам
модни дизајнер, али сам пре

• Колико ти уживаш у свом
путу?
– Пре свега, много волим
своју професију. Поред породице, мој рад ми је најважнији у животу и то ме можда издваја од неких мојих колега.
Ја сам пра ви ра до хо ли чар,

• Шта је мода? Може ли се
дефинисати?
– Раније сам увек говорила
да је мода само уметност. Данас, када смо сведоци великог
технолошког напретка, сматрам да је мода комуникација. С развитком информационих технологија, мода постаје
глобална и прераста у водећу
светску индустрију. С друге
стране, не одустајем од тога
да је мода уметност, јер нам
она константно провоцира машту. Верујем да је мода и једно и друго. Често су ме питали да ли правим компромис.
Погрешно је чак и употребити
тај термин, јер шта то у ствари значи? Мода има много
одаја у којима се играју разне
игре. То су све различитости у
оквиру једне целине. Лепота
моде је баш у промени и жељи да унесеш нешто ново, узбудљиво и другачије, што и

• Има ли још новина у твом
раду?
– Прошле године покренула
сам комерцијалну линију кошуља, која је врло запажена.
Потребно је време да се ствари
разраде, али нећу одустајати
од те идеје. Клијентима се допадају, с лакоћом их стварам
и волела бих да се са истом лакоћом и продају. С много пажње планирам и радим колекције, јер се мора размишљати
о продаји. Волела бих да се
кли јен ти, по тро ша чи, ви ше
окрену домаћем производу, да
цене квалитет и креативност.
Колекције се раде у малим серијама, цене су врло повољне,
тако да купци имају привилегију да купе оно што је уникатно. Оно што морам да кажем и
у чему нисам нимало скромна, јесте да мој рад красе индивидуалност и оригиналност
у идеји. Просто све оно што ме
инспирише преносим на своје
моделе и на своје колекције.
• Шта је оно што је те би
важно?
– Љубав је истински битна.
То сада можда звучи као фраза, али... Љубав према породици, пријатељима, љубав према
професији. Ја обожавам ово
што радим! Потребна је велика посвећеност и много одрицања. Али када волиш и живиш то што радиш, онда и зрачиш задовољством, без обзира
на то колико ти живот може
донети и туге и бола. Некако
та љубав постоји у теби и ти се
тиме храниш. Самим тим што
стварам оно што волим, чиним
да се и други добро осећају.
• Када погледаш у будућност,
чему се радујеш?
– Увек се радујем и захваљујем Богу што сам здрава и што
могу да радим и стварам. То
ми је јако важно. Волела бих,
и то ми је на неки начин и
циљ, да што више људи сазна
за оно што радим, да свет буде
некаква велика галерија мојих
креација. Желим да људи у ономе што стварам препознају квалитет, идеју и љубав, да моје
моделе носе и да у томе уживају. Мој мото би био да је

свега радник. И то је оно што
волим. Највећи део колекције
реализујем сама и заиста ми је
тешко да одвојим толико времена за презентацију на друштвеним мрежама. А то је важно. Зато се увек надам да ће
следеће године то радити неко
уместо мене, али нажалост ништа се у држави не помера набоље и не олакшава нам посао.
Не мислим само на своју професију, већ уопште. Било какав рад се у нашој земљи тешко обавља, осим ако ниси можда добар ријалити играч. Морам то да споменем јер то је
данас у фокусу. Креативност и
ум Србије су, нажалост, у запећку. Али просто ми бирамо
своје начине и путеве да се изборимо са свим тим. Мораш да
идеш напред и да се бориш за
идеју, за креативност, за лепо.

много радим и то ме испуњава. Када кренем да стварам,
онда ту своју идеју морам да
испратим од почетка до краја. Често се нашалим с пријатељима како их запостављам
и како немам времена за дружење. Мало се шалим, али када ра дим ко лек ци ју, за и ста
сам у ка ран ти ну ско ро као
спортисти.
• Како ти се рађају идеје?
– Морам признати да сам
као дете. Некада се у току ноћи пробудим са идејом, коју
одмах и нацртам. Често хватам белешке. Имам ту срећу
да ми је дат таленат да сваку
своју замисао могу сама и да
реализујем. Слободно могу да
кажем да сам постала мајстор
заната и моделовање, као и бављење модом, за мене је лакоћа, драгост стварања.

ФОТО: Н. БАБИЋ

оснива мађарску државу” Михаља Мункачија, урађена 1893.
године за новосаграђено здање угарског парламента.
Њеним излагањем се желело указати на вековно присуство и историјско право Мађара на територије на које је Угарска претендовала у склопу
двојне монархије, а део изложбе подразумевао је и презентације осталих народа који су
живели на њеном простору.
Схватајући политичку позадину изложбе, Саборски одбор
српске цркве с патријархом Георгијем Бранковићем на челу
ангажовао је Пају Јовановића
да наслика монументалну историјску композицију на тему Велике сеобе Срба под Арсенијем III Чарнојевићем 1690.
Наком десетомесечног рада
1896. године насликана је монументална историјска композиција „Сеоба Срба”, величине
преко двадесет квадратних метара. Иако је српска јавност
примила слику са одушевљењем, патријарх Бранковић није био задовољан. Он је желео
слику с наглашеним идеолошким тенденцијама усмереним на то да се Сеоба представи као војно организована акција, али је милитантни тон
ублажен приказивањем унесрећеног народа у збегу. Патријарх је захтевао да се десни део

оригиналном идејом Паје Јовано ви ћа, захваљу ју ћи низу
срећних околности, али и труду и умећу тадашњих градских
челника, преживела је све недаће и нашла се у панчевачком
Народном музеју, на радост и
понос Панчеваца, поштовалаца историје и уметности.
У својој књизи „Седамдесете
године – у служби народне власти” Витомир Сударски потанко описује како се срећни случај „сеобе” чувеног платна Паје Јовановића у Панчево заиста догодио. Крајем 1971. године панчевачки адвокат Богољуб Бата Стојковић открио
је да се „Сеоба Срба” налази у
Панчеву, да су преговори о куповини слике од стране Матице српске из Новог Сада у току, али да Панчево има „право

ФОТО: Н. БАБИЋ

Једна од најчувенијих слика
српске уметности – „Сеоба Срба” Паје Јовановића, која је с
временом постала истинска
национална икона, чува се у
Народном музеју Панчево. Ова
чињеница позната је махом
сваком Панчевцу, међу којима се многи могу подичити и
зна њем о исто ри ји ње ног
настанка.
Поводом обележавања државности и хиљадугодишњице
доласка Мађара у Панонску
низију, Угарска влада је 1896.
године организовала велику
Миленијумску изложбу у Будимпешти. Циљ изложбе био
је, пре свега, да популарише
идеју угарског државно-националног идентитета, а централни експонат на изложби била
је исто риј ска сли ка „Ар пад

мене, као ствараоца, чини потпуном.
• Увек си позитивна и оптимиста?
– Јесам. Иако је моја игра у
дизајну црно-бела. Али како се
ко му ни ка ци ја с кли јен ти ма
проширила, тако сам у свој рад
унела боје. У последње време
је доста присутна циклама. Има
нечег божанственог у бојама.

потребно имати здравља и снаге да издржиш сва искушења
која живот носи, да останеш
свој и да ствараш лепоту.

Страну припремила

Биљана Павловић
Симић
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ПО ВИШЕГОДИШЊЕМ ОБИЧАЈУ ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ ДАН СВЕТОГ САВЕ

ЂАЦИ С МНОГО ЉУБАВИ О
ВЕЛИКОМ ПРОСВЕТИТЕЉУ
Као и сваког 27. јануара, поводом празника који слави Светог Саву у свим школама организују се пригодне манифестације, на којима се одаје поштовање свему што је урадио први
српски просветитељ.
Тако је било и у недељу, када су кроз песму, причу и реци тал мла дим на ра шта ји ма
приближени лик и дело човека рођеног под именом Растко
Немањић.
Исто важи и за панчевачка
насељена места, а наш лист је
испратио неке од тих прослава
с много веселих малих лица.
Ученици Основне школе „Гоце Делчев” у Јабуци најпре су
са својим наставницима присуствовали литургији у Храму Светог Илије, а након тра-

касније у школи свечаност почела поздравом ђака првака, а
након извођења светосавске
химне директор школе Саша
Тасић је поздравио присутне.
Уследило је резање славског
колача, а наставило се у духу
традиције – хорским песмама,
рецитацијама, драматизацијом
текста, фолклорним играма из
Баната и Лесковца.
Савиндан је обележен и у
Брестовцу пригодном свечаношћу и приредбом за ученике,
наставнике, маме, тате, баке и
деке. Њима се први обратио
вероучитељ Горан Кларић и потом је резао колач с наставницима и ученицима. На сцени
су се затим низале пригодне
рецитације, хорске песме, драмски скечеви... Деца припремног предшколског програма, са

Јабука
била је посвећена великану
српског просветитељства и састојала се од драматизација и
прича, а нису изостале ни рецитације и песме, у духу нашег народа. О Светом Сави и
његовом мисионарском делу
говорили су ученици одељења IV2, наставник историје
Саша Поповић и вероучитељ

посвећени Светом Сави, као и
велики број песама школског
хора, уз подршку наставнице
Гордане Стефановић. По завршетку приредбе у Дому културе је одржана Светосавска академија, у сарадњи са Српском
православном црквом и уз подршку црквеног хора „Свети
Александар Невски”.

својим васпитачицама, такође
су се потрудила да увеличају
овај дан, а приредба је завршена наступом старијих разреда,
који су извели драмски комад
„Потрага за Светим Савом”.
Тридесеторо ученика рецитовало је и у Цркви Вазнесења
господњег.
У омољичкој Основној школи „Доситеј Обрадовић” школска слава је обележена свечано

Банатски Брестовац: Представници Секретаријата за пољопривреду Града Панчева
посетили су село и изашли
на терен, како би погледали
трасе атарских путева (два у
„првом пољу” и један у „другом”) за које се планира пројектовање. Скупштина Месне
заједнице донела је одлуку да
се постави видео-надзор на
улазу у село и излазима ка
Ковину и Дунаву, а тренутно
се припрема документација.
Радници ЈКП-а „Комбрест”
чистили су снег и ноћу.
Банатско Ново Село: Емисија РТС-а „Знање–имање” снимана је претходних дана у Новом Селу. Ускоро на место вршиоца дужности директора
Дома културе треба да буде
постављен Бојан Бољанац.
Долово: „Доловачка винаријада” почеће промоцијом вина у суботу, 2. фебруара, од 9
до 15, на градској Зеленој пијаци, а већ у уторак, 5. фебруара, од 18 сати, у Дому
културе на програму ће бити
предавање из области винарства и виноградарства.
Глогоњ: Славу Свети Сава,
поред школе, обележио је и
Дом културе. У тој установи
у четвртак, 7. фебруара, од
18 сати, Тамара Лујак промовисаће своју књигу „Путопис и слике”, насталу за време њеног путешествија по Јерменији и Грузији. Очекује се
да ће у наредним данима Град
Панчево потписати уговор с
фирмом „Архиструктор” из
Ковина за кречење Дома културе, будући је она била најповољнија на тендеру, а рок
жалбе је истекао.

Старчево
диционалног дељења переца
одржана је приредба у Дому
културе.
У програму су учествовали
ђаци од првог до осмог разреда, а наступ је обогаћен и учешћем КУД-а „Васил Хаџиманов”, који се представио дечјом фолклорном секцијом.
Упоредо с тим у школском
про сто ру упри ли че на је и
изложба ли ков них ра до ва

Месне актуелности

Брестовац
Срђан Шарић. Они су извели
и мали светосавски квиз, на
којем су показали добро знање и заслужено су награђени
дипломама и књигама. Проглашени су и најбољи на ликовном конкурсу „Свети Сава
виђен мојим срцем”, а њихови радови изложени су на паноима у сали.

У ивановачкој Основној школи „Моша Пијаде” сви запослени, ученици и родитељи уживали су у пригодном програму који су приредили забавиштанци,
ученици нижих и виших разреда школе, заједно са својим учитељима и наставницима, а у качаревачкој школи „Жарко Зрењанин” кумови су били ученици

Иваново: У току су припреме
за традиционалну манифестацију „Дан матерњих језика”, која ће бити одржана 21.
фебруара.
Јабука: На првој редовној седни ци Скуп шти не Ме сне

заједнице, одржаној у четвртак, 24. јануара, усвојен је финансијски план за 2019. годину, као и План јавних набавки, а изабрани су и чланови пописне комисије. Филм
„Такси блуз” биће приказан у
петак, 1. фебруара, од 18 и
20 сати, у Дому културе.
Качарево: У склопу припрема за „Сланинијаду”, која ће
бити одржана од 14. до 17.
фебруара, завршен је конкурс
за најбоље карикатуре на тему поменуте манифестације.
Прва три места добиће вредне робне награде, а преостали радови биће изложени.

Омољица: Поред школе и цркве, славу Свети Сава у недељу, 27. јануара, обележила је
локална секција ловаца.
Старчево: Јелена Бадњевац
Ристић, сликарка из Панчева, изложила је аквареле у
четвртак, 24. јануара, у галерији „Боем”. Нови одред
панчевачких извиђача „Црне роде” као старешина и
начелник водиће бивши и
са да шњи Стар чев ци Леј ла
Жугић Марић и Филип Станковић, а већ у недељу, 3. фебруара, од 12 сати, биће одржан први меморијални вишебој „Александар Аца Станковић” у школи „Мика Антић”, у знак сећања на још
једног Старчевца. Друштво
пчелара организоваће преда ва ње Де ја на Те шо ви ћа,
пчелара практичара из Банатског Карловца, о његовој
тех но ло ги ји пче ла ре ња, у
среду, 6. фебруара, од 18 сати, у свечаној сали Месне
заједнице.

ЈЕЛЕНА БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ ИЗЛАГАЛА У
СТАРЧЕВУ

Акварели у „Боему”
Омољица
посвећених лику и делу Светог Саве.
У Старчеву је у част првог
српског архиепископа, утемељивача образовања и зачетника српске средњовековне књижевности, приређено више интересантних садржаја.
Дан је почео одласком ученика с вероучитељицом Нико-

и весело. Након литургије у цркви, којој је присуствовао и игуман манастира Рибњак у Црној Гори – Прокопије, као и
ломљења колача, у чему су учествовали најуспешнији ученици свих одељења, поздравни
говор је одржао директор школе Владимир Ристић, који ће
на челу те установе бити и на-

Долово
У Основној школи „Аксентије Максимовић” у Долову,
након хорског извођења „Химне

одељења III2 учитељице Снежане Марковић, који су спремили послужење на литургији.

Качарево
Иваново
лином Новаковић на светосавско богослужење у Цркви Светог Пантелејмона, док је нешто

редне четири године.
Свечана академија, као мозаик дечјих најлепших умећа,

Светом Сави”, уследило је обраћање в. д. директора школе Верице Стошић, а потом и много број ни ре ци та ли уче ни ка

Овај празник је обележен и
у новосељанској и глогоњској
школи.
Ј. Филиповић

Из ло жба сли ка у тех ни ци
акварел панчевачке уметнице Јелене Бадњевац Ристић
постављена је у четвртак, 24.
јануара, у старчевачкој Галерији „Боем”.
Пред педесетак људи најпре је говорио директор Дома културе Дарко Јешић, који је уједно и отворио догађај, да би о самој ауторки и о
ње ној сли кар ској тех ни ци
причале њене колеге Будо
Славковић и Чедомир Кесић.
Иначе, Јелена Бадњевац
Ристић је након завршеног
економског факултета студирала и историју уметности, а на ликовној сцени поја вљу је се 1976. го ди не.

Отада је више пута излагала
што самостално, што као део
групе, и учествовала у раду
разних ликовних колонија.
Добитник је бројних награда
и признања, а члан је Савеза
удружења ликовних уметника Војводине и панчевачког
удружења „Светионик”.
Изложба је интересантна и
зато што садржи много панчевачких мотива, а биће доступна јавности до 24. фебруара.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Субота, 2. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Чудесна шума”.

Изложбе
Понедељак, 4. фебруар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба цртежа у пастелу „У потрази за рајем” Марије Димитрић.

Музика
Петак, 1. фебруар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „Iron Maiden Тribute”.
Среда, 6. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече поводом прославе рођендана Боба
Марлија.
Четвртак, 7. фебруар, 19.30, дворана Културног центра:
концерт групе „Легенде”.

Тематски програм
Четвртак, 31. јануар, 16 сати, Свечана сала Народног музеја: промоција трећег међународног зборника Књижевног клуба „Прота Васа Живковић”.
Субота, 2. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: вече финске културе.
Среда, 6. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: презентација под називом „Судбина”, гост др Рајко
Мијовић.
Четвртак, 7. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција збирке приповедака „Венац за оца” Весне Капор.

МОЈ

избор

МОЈ

Петак, 1. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДАВАЊЕ О ИКОНОПИСУ

ТЕОЛОГИЈА У СКРИВЕНОМ МЕХАНИЗМУ
Технике и начини
израде икона
У Школи цртања Дома омлади не у уто рак, 29. ја ну а ра,
свеште ник Че до мир Ми ло сављевић одржао је предавање о иконопису као техници
сликања.
Он је на самом почетку истакао колико је цртање битан
предуслов, али не само за бављење иконописом већ и мозаиком и калиграфијом, јер
је у овим областима неопходно ја ко до бро по сма тра ти.
С друге стране, како је објаснио Чедомир Милосављевић,
важно је добро познавати и
анатомију.
– Руке и очи су основа, јер
имају своју тежину, а с познавањем анатомије онај који слика може то лепо да усклади –
рекао је он.
Велики број присутних могао је овом приликом да сазна
нешто више о подлогама на којима је најбоље радити икону,
какви се све премази користе,
које врсте боја, али и природних материјала да би се добили неки посебни ефекти у изради иконе. Присутни су постављали интересантна питања и добили веома прецизне

одговоре како да дођу до жеље них ре зул та та при ли ком
осликавања. На крају предавања показао је нека своја готова
дела, али и фотографије детаљног поступка настанка једне иконе.
Предавање о иконопису носило је назив „Теологија у скривеном механизму”, које је осмислио Чедомир Милосављевић
ношен мишљу да је теологија
тај скривени механизам који
се налази у срцима и душама.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПОЕЗИЈЕ

Александра Михајловић,
професорка књижевности
и књижевница

Страну припремила

Мирјана
Марић

ЕСТРАГОН: Зар немамо
више никаквих права?
ВЛАДИМИР (Смеје сe, али
се нагло тргне као раније!
Исти покрети без осмеха):
Смејао бих се твојим речима
кад бих могао.
ЕСТРАГОН: Зар смо изгубили своја права?
ВЛА ДИ МИР (од сеч но):
Распродали смо их.
Све у овој драми врви од
недоречености, дијалога који се воде, а у суштини их
нема. И ћутања, много неговора, пауза. Мислити није
најгоре!
МУЗИКА: Само што сам се
вратила из Беча. И тамо пожелела да одем у оперу. Нашла сам карте за „Набука”.
По ду го га ни сам гле да ла.
Извођење, наравно, беспрекорно. Прича старозаветна.
У предбожићне дане. Да ли
и када не верујемо, завршимо с вером? Раскош амбијента, гласова, оркестра. И
на крају, краљ који се каје
због погрешног избора. И
онда тишина, па још мало
тиша тишина, па најтиша
коју сам чула. Да би се проломило: „Пођи, мисли, на
крилима златним…” Хор Јевреја је певао о слободи. Одмах по извођењу у Италији
прихваћен је као патриотска химна. Јер су се поистоветили с прогоњеним народом који вођа угњетава. На
Вердијевој сахрани деветсто
певача му је одало пошту
овом песмом. Тако се прате
генији. Вође као Набуко, надам се, не.

ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

Плаве песме нема више Два дана добре музике

Чекајући Годоа
ФИЛМ: Свакако је мој избор повезан са стањем душе.
Као и све на свету. Дакле,
„Хачико”. Рађен по истинитој причи. О човеку и псу.
Више о псу. И можда већина зна – ради се о филму из
2009. Пас свакодневно прати господара до железничке
станице. И долази после подне да сачека воз којим се он
враћа с посла. И онда власник умире, а он наредних
девет година одлази и упорно га чека. Свуда у свету ужасна љубав влада, рекао би
Миљковић. Но размишљам
о разлици између човека и
пса. Размишљам, могућно је,
управо стога што наш златни ретривер Елиот копни са
својих једанаест година. И
страшно је гледати га, спремати се за нешто што не желиш да буде. И морално питање: да ли набавити штене? Може ли се пас заменити? И на хиљаде дилема –
тачног одговора нема. Хачико је чекао свога господара.
Није га заменио другим. Научио је људе који су га гледали шта је љубав, нада, пожртвованост. И шта значи
бити одан. А коме и чему
смо ми, та ко зва ни љу ди,
склони заменама свакога и
сва че га, ода ни? Иа ко сте
филм одгледали, погледајте
га наново. Зашто Хачико није нашао новога господара?
А сви су га желели. Ако од
њега нешто научимо, можда
постоји нада да ће нам свет
постати бољи.
КЊИГА: „Чекајући Годоа”,
Самјуел Бекет. И никако не
признајем да смо то већ читали. Не позна се човек по
књигама које чита, већ по
књигама којима се враћа. Сигурна сам да се слабо сећате,
на пример, овога:

– Све оно што нас покреће,
вера и уопште могућност да се
бавимо овом црквеном уметношћу везани су за тај унутрашњи механизам. Ми, на пример, код сата не видимо како
се све окреће и функционише,
али то ради – објаснио је свештеник Милосављевић, осврнувши се на слику с постера
на којој се налази механизам
часовника.
Чедомир Милосављевић рођен је 1960. године у Панчеву.

Дипломирао је на Факултету
ликовних уметности у Београду, на одсеку сликарство, у класи професора Војислава Тодорића. Бави се иконописом и
фотографијом. Боравио је на
студијским путовањима у Паризу, Бечу и на Светој гори.
Оснивач је и члан уметничке
групе „Свети Лука” Панчево.
Својевремено је био изабран за
пројекат „Перспективе”, 1989.
године, за изложбу у Југословенској галерији уметности у
Београду, и учествовао на Другој изложби савременог иконописа у Народном музеју у
Београду.
До сада је имао неколико
самосталних и више колективних изложби фотографија у
Београду и Панчеву. Учествовао је на више заједничких изложби цртежа, и то у Културном центру Панчева („Панчево као инспирација”), Градској
библиотеци у Панчеву („Стари мајстори као инспирација”), Културном центру у Смедереву, Светосавском дому у
Панчеву, у Цетињском манастиру („Повијесмо народне душе”), као и на више колективних наступа и предавања у Београду, Панчеву, Бару (Црна
Гора) и Беочину.

У Градској библиотеци Панчево у петак, 25. јануара, одржано је књижевно вече на ком је
промовисана прва књига поезије „Плаве песме нема више”
Миливоја Јовановића Чесмена.
Аутор је на самом почетку
прочитао своју прву песму, коју је написао у седмом разреду
основне школе, под називом
„Јутро”. До сада је своје песме
објављивао само у заједничким
зборницима широм Балкана.
Књигу „Плаве песме нема
више” чини педесет седам песама, које су подељене у четири циклуса. Он се у свом раду
бави породицом, религијом,
као и поднебљем на ком живи.

Збирка песама је објављена у
издању Књижевног клуба „Прота Васа Живковић” из Панчева. Илустровао ју је уметник
Баша Пали, а дизајн је урадио
Никодим Јовановић.
Песме из књиге говорили су
и пријатељи песници Александар Сингер Дрндаревић из Ћуприје, Миливој Форгић и Јелисије Лиле Марић из Банатског Карловца, Драгослав Лацковић и Милош Диклић из Панчева, као и унуци Ненад и Елена. Присутни су могли да чују
и делове из рецензије Борисава Благојевића, књижевника из
Ћуприје, који је и дао наслов
овој књизи.

Четврти фестивал „Moonwalk”
биће одржан 15. и 16. фебруара у дворани „Аполо” Дома
омладине Панчево.
Прве вечери, у уторак, 15.
фебруара, наступиће једанаест
бендова из Панчева и Србије.
Од 19 сати своје ауторске нумере представиће млади бендови „Шпенадле” из Београда, „Revenge”, Нађа Зарија, Ада

це, „Doomsday” из Београда,
„Хазел” из Ниша и „Рампа” из
Панчева.
Другог дана, у среду, 16. фебруара, програм ће почети у
21 сат, а наступиће групе „Lipov Loud” из Београда, „Zehn
fur Zehn” из Врбаса, „Господин Горски” из Осијека, „Ујка
Сенф” из Панчева и „Flashpoint” из Сенте.

и „Ensi In” из Панчева. У 21
сат публика ће имати прилику да слуша мало познатије
бендове, као што су „Несташни Unplugged Night” из Панчева, „Centipedes” из Лозни-

Festival „Moonwalk” настао
је из концерта „Оливеру у част”
којим се годинама одавала пошта прерано преминулом панчевачком музичару Оливеру
Месарошу.

КОНЦЕРТ БОЈАНА ТИРМЕНШТАЈНА И ВУКА ДРАГИЧЕВИЋА

Вече уз виолончело и гитару
На сцени Културног центра
Панчева у понедељак, 28. јануара, одржан је концерт класичне музике који су извели
Бојан Тирменштајн на виолончелу и Вук Драгичевић на гитари. На програму су била дела Бетовена, Вивалдија, Белафронтеа и Де Фаље.
Бојан Тирменштајн је завршио Средњу музичку школу „Др
Војислав Вучковић” у Београду,
у класи проф. Љубомира Полојца. Школовање је наставио у
Прагу и Кијеву, где је на Конзерваторијуму „П. И. Чајковски”
и дипломирао, у класи проф. В.
И. Пантељејева. Специјализацију је завршио у Новом Саду, у
класи проф. Иштвана Варге, а
усавршавање је наставио на Конзерваторијуму „П. И. Чајковски”
у Москви, у класи проф. Ната-

лије Саховске. Један је од оснивача трија „Amorosso” и камерног барокног ансамбла „Camerata di musica”. Наступа као солиста и камерни музичар, а бави се и педагошким радом. Ста-

тус слободног уметника добио
је 1996. године.
Вук Дра ги че вић је ро ђен
1996. године у Новом Саду. Завршио је Средњу музичку школу „Јосип Славенски” у Бео-

граду, у класи професора Слободана Миливојевића. Истакао
се освајањем два пута прве награде на Републичком такмичењу, два пута прве награде
(IV и V категорија) и једном
треће и друге награде (VI категорија) на фестивалу „Guitar
Art”, прве награде на „Сарајево гитара фесту”, два пута прве награде на Војвођанском фестивалу, прве награде на „Суботица гитара фесту”, прве награде на смотри талената у организацији Заједнице музичких и балетских школа Србије, треће награде на четрдесет
осмом Међународном такмичењу музичке омладине (Jeunesses Musicales International).
Тренутно је студент четврте године ФМУ у Београду, у класи
професора Срђана Тошића.

Петак, 1. фебруар 2019.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ланчију дедру,
регистрована. Тел. 064/00452-30 (272327)
РЕНО кангу, 1.6, хитно,
повољно, 2007. 013/672-590,
063/766-59-18 (272291)
ПРОДАЈЕМ форд 1997, 1.8,
ТД, договор. Тел. 065/833-4196 (272331)
ЛАДА самара, 2000. годиште:
ЛАДА 112, 2005. годиште,
обе регистроване. 063/88064-42 (272007)
КОРСА В, 1997, 1.2, 5В, тек
регистрована, 850 евра.
064/2406756 (272367)
ЈУГО 55, 2005, истекла регистрација, вреди погледати,
230 евра. 066/348-975
(272374)
ГОЛФ 4, 1.4, бензин, 2002.
годиште, може замена за
мањи ауто. 060/327-55-54.
(272381)
КЛИО III, 2009, власник,
регистрован, велики сервис,
169.000 км. 062/186-36-08.
(272342)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001/2, петоро
врата, фул опрема, 180.000
км, у првој боји на име.
064/587-50-24. (272426)
ГОЛФ 4, 1.9, ТДИ, 2001/2,
петоро врата, фул опрема,
прва боја, 195.000 км, на
име. 064/587-50-24. (272426)
ПАНДА 1.2, 8В, 2005, фул
опрема, 147.000 км, власник,
регистрована годину.
064/587-50-24. (272426)
ФОРД К, 2007, 1.3, бензин,
на име купца, 1.300 евра.
060/317-48-78. (272214)
ДЕЛОВИ југо кец, суза,
мотори, петостепени мењачи.
064/856-60-65. (272465)
ПЕЖО 206, 1.4, 2001, 5В,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(272465)
ПРОДАЈЕМ фијат типо, 1.1,
регистрован до 24. априла
2019, повољно. 065/232-1506. (272521)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.
КУПУЈЕМ аутомобиле од 802.000 евра, стање небитно.
063/165-83-75 (272532)

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (272294)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70-1.500 евра.
062/193-36-05. (272532)

МАШИНЕ
ТРАКТОР Тома Виковић и
плуг оригинал, 22.7 КС, 1989.
годиште. Тел. 064/247-81-88.
(272322)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
мотокултиватор ИМТ 506 +
приколица. 061/309-90-49.
(272524)
ПРОДАЈЕМ берач 222, у
клипу, у одличном стању.
065/232-15-06. (272521)
ТРАНСПОРТЕР за кукуруз у
клипу, 9 метара, у шупи
стоји. 065/232-15-06. (272521)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОМАНДИ стари намештај,
техника и друго, повољно,
власник. 064/142-30-95.
(272014)
ШПОРЕТ на дрва и шпорет
електрични, продајем
повољно. 063/844-97-99.
(272027)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 5 kw,
ремонтована и смедеревац 5.
063/382-071. (272046)
МАШИНА за чишћење снегагрталица, моторна. 064/35469-76. (271977)
ПРОДАЈЕМ петожилне
струјне каблове, подни
сценски монитори 2 комада,
рефлекторску лампу, flight
case кутију, дрвени кофер,
ручна израда. 064/276-08-08.
(271994)
ЗБОГ селидбе распродаја
намештаја из куће, повољно.
069/352-15-43. (272002)
ПРОДАЈЕ се гасна пећ,
Смедерево. 064/568-95-76.
(272301)
ПРОДАЈЕМ велико огледало,
старо око 100 година. Тел.
066/362-597. (272316)

ПРОДАЈЕМ два
акумунлатора 62А и 74А и
рено модус, као нов.
063/471-737. (272299)
ПРОДАЈЕМ бунду од нерца.
Тел. 066/362-597, (272316)
ПРОДАЈЕМ нову витрину,
орахове фосне, четири
године старе. 063/867-03-43.

ЈЕФТИНО продајем
компјутерски сто, педикир
сто, компјутер. Тел. 062/314680. (2372330)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
горење, 400 литара, исправан,
100 евра. 064/329-49-19.
(272333)
ПРОДАЈЕМ: два регала, једну
витрину, једну веш машину,
два телефизора и једну
полицу. Тел. 064/314-00-68.
(272335)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
офарбане, сервисиране,
достава, монтирање,
гаранција. 062/892-47-55.
(272348)
ОРМАР, кревети, душеци,
кауч, сто, столице, комода,
столићи, усисивачи. 065/35307-57. (272346)
КЛИК клак лежајеви, нови од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52. (272354)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (272354)
ПРОДАЈА преосталог
огревног дрвета. 064/271-5993. (271006)
МАНГУЛИЦЕ од 100 кг и 180
кг, цена 160, чекићар велики
„Утвин” и нова ћерупаљка за
пет пилића. 064/552-59-49.
(272440)
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ИСЕЧЕНА и исцепана
преостала дрва, багрем на
продају. 061/626-15-00.
(271006)
НА ПРОДАЈУ преостала дрва.
064/287-26-00. (271007)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. Тел. 632-145,
060/500-30-91. (2714259
ПРАСИЋИ, јагањци на
продају, вршим печење на
ражањ, дрва, повољно.
064/997-79-09. (271887)
ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем, цер. Исечено и
исцепано. 064/357-82-08,
Босанац. (271742)
СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 060/500-30-91
013/632-145. (272169)
ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице
комплетне или делове
појединачно. 060/660-79-60.
(272060)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање.
335-930, 063/705-18-18.
(272373)
ПРОДАЈЕМ детелину.
066/329-431. (272376)
НОВИЈИ шпорет, плин,
струја, гас, веш-машина
мања/већа, судомашина,
фрижидер 135Л–170Л,
ципеларник, комода, кварцна
грејалица. Тел. 063/861-8266. (272435)
ПРОДАЈЕМ преостало огрево
дрво: буква, багрем. 063/86802-06. (272171)
ЗАМРЗИВАЧ 3 фиоке,
замрзивач 300 литара, вешмашина, фрижидер, велики.
064/126-73-60. (272647)
ПРОДАЈЕМ очишћене орахе.
063/430-409. (272489)
ТА ПЕЋИ, кревети, вешмашина, шпорет, шанк,
фотеље, крека весо,
замзивач, намештај
Бошњачки, два сепареа, сто и
столице, ципеларник,
кухињски радни део, душеци.
064/155-38-13. (272540)
ПРОДАЈЕМ лековита јаја
јапанске препелице. 063/77716-38. (272516)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(272534)
БАЛИРАНА детелина,
прасићи на продају. Мића,
064/303-28-68. (272453)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (271980)
КУПУЈЕМ старо грожђе,
фризидере, шпорете, белу
технику, ТВ уређаје. 063/19654-56. (272029)
КУПУЈЕМ половни намештај,
ТА пећи, плинске боце, старо
гвожђе и остало. 066/900-7904. (272304)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове, остали
метални отпад. 060/521-9340. (272366)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930, 335-974. (272373)
КУПУЈЕМ ТА пећи исправне и
неисправне. 335-930,
063/705-18-18. (282373)
КУПУЈЕМ стари електронски
отпад, фрижидере, шпорете
и машине, телевизоре...
долазим. 061/224-48-09.
(272498)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац 28.ари на
Кудељарском насипу.
064/256-61-64 (СМС)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље
преко пута новог затвора, у
другој дужи, зови Брацу. 331727. (271992)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном плацу с
воћњаком, легализовано.
013/232-21-90, 063/162-5000. (271979)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, 31 м
ширине с кућом за бизнис,
Новосељански пут 131, преко
пута бензинске пумпе „Танк”.
064/276-08-08. (271994)
КУЋА, Омољица, 70 квм, 6,5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(272012)
ПЛАЦ, 8 ари, код „Родића”
повољно. 064/223-83-50.
(272034)
КУЋА на продају, у Банатском
Новом Селу, 17 ари плаца.
Тел. 345-323. (272047)
ЈАБУКА: двособна, 64 квм,
2,4 ара плаца, чврста градња,
19.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (272323)
НОВА Миса, код надвожњака,
70 квм, 5 ари, 37.000,
договор. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (272323)
ДОЛОВО, продајем кућу с
помоћним објектима, на 30
ари плаца. Тел. 062/103-3863. (272292)
СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра. Тел.
064/136-42-00. (272339)
ПРОДАЈЕМ, Улица Милке
Марковић, пола куће, две
стамбене јединице, 30.000
евра. Тел. 064/326-38-37.
(272349)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, 17 х 24,
широки прилаз. 069/213-9737. (272368)
УЖИ центар, 300 метара, нова,
5 ари, 130.000. 063/836-2383. „Трем 01(679)” (272372)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 25.000. 063/836-23-83.
„Трем 01(679)” (272372)
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Шипоша 19, Панчево. 013/346502. (272394)
ПЛАЦ, 12 ари, за кућу, зграду,
Иве Курјачког 72, фронт 27
метара. 064/295-50-95.
(272317)
КАЧАРЕВО, новија кућа, две
етаже, може замена за стан.
„UnaDalli” 064/255-87-50.
(272404)
БРЕСТОВАЦ, укњижена лепа,
16.500; Владимировац 15 ари,
к40 квм, 9.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272274)
КУДЕЉАРАЦ, велики избор
хала пет на једном месту,
продаја, издавање, у роду.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (272274)

КУЋА, Тесла, реновирана, Ј.
Гавриловића 16а, усељива.
064/295-50-95. (272397)
КУЋА, Кудељарац, ПР + ПК,
ново, 62.000, центар код
Музичке, ПР + I, 82.000 .
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (272274)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. „UnaDalli”
064/255-87-50. (272404)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)
КУЋА за рушење, 8 ари, Цара
Душана 73, 51.000. 063/82053-34. (271716)
ПРОДАЈЕМ укњижу
непокретност – башта, прво
српско поље, Новосељаснки
пут,н н. 064/220-00-69
(272206)

МИСА, ЕГ, три етаже, 65.000.
Ново Село, нова кућа, 8 ари,
50.000. „Јанковић”, 348-025.
(272405)
КУЋА у Старечеву, шумице,
100 квм, 5 ари, под воћем,
нова, неусељена. 060/650-0940. (272428)
ЦЕНТАР, гимназија,
приземни део куће, 35.000
евра. 061/114-11-34.
(272446)
ТЕСЛА, 80 квм, 4,8 ари,
38.000. „Мустанг” (49) ,
062/226-901. (272472)
КУЋЕ за рушење, строги
центар, 6 ари, 120.000; 10
ари, 120.000. „Кров” (398),
060/551-64-50. (272476)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу
у Качареву, 250 квм,
локација одлична. Тел.
062/865-20-39. (271791)
МИСА, 66 квм + двориште,
21.500 евра. 063/377-835.
(271786)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр.
80. 062/415-359. (267511)
ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3,5 ара,
55.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(272504)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанком путу, 15,5 ари, повољно. 062/885-41-07. (272487)
МЕЊАМ кућу + анекс за
мањи плац, у ширем центру
или за кућу која је за рушење.
064/952-19-80. (272536)
КУЋА, Омољица, 70 квм,6,5
ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(272528)
КУЋА, 70 квм, нова
монтажна са 3 ара плаца,
усељива, 19.000 евра, 1/1,
Миса, Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (272549)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис, 500
квм, 10 ари, 140.000. „Кров”
(398), 060/683-10-64.
(272476)
КУДЕЉАРАЦ, 120 квм, 2,3
ара, сређена, 50.000. „Кров”
(398), 060/683-10-64.
(272476)

КУЋА, 100 квм, са 4 ара
плаца, 29.000 евра, Миса,
реновирана, усељива,
Козарачка. Тел. 063/804-0785. (272549)
ТРИ куће, плац 6 ари,
усељиве, Козарачка 1/1,
50.000 евра. 063/804-07-85.
(272549)

ЗА ИНВЕСТИТОРЕ, урађен
проекат, 1.600 квм, све дозДЕО куће, посебан улаз, 2
воле, 7 ари, договор. Гоца
ара, 13.000 евра, Миса. Тел.
(394), 063/899-77-00. (272479) 063/804-07-85. (272549)
ЦЕНТАР, кућа, 120 квм, 5
ПРОДАЈЕМ плац од 7 ари с
ари, 72.000, 2,7 ари, 27.000.
викендицом, на Јабучком
Гоца (394), 063/899-77-00.
путу. 063/719-42-71.
(272458)
(272479)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
45 квм, ВП, ЦГ, тераса,
24.000. „Нишић„ 362-027,
064/206-55-74. (272323)
ТЕСЛА, трособан, 67 квм,
други спрат, ТА грејање,
32.500, договор.„Нишић”
362-027, 064/206-55-74.
(272323)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић„ 362-027,
064/206-55-74. (272323)

Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог
Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.(1/272279)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (272323)
ПРОДАЈА, двоипособни стан,
64 квм, строги центар.
063/172-50-19. (271985)
СТРЕЛИШТЕ двособан стан,
53 квм, ВП, ЦГ, 29.000 евра.
064/222-49-74. (272024)
ДВОРИШНИ стан у
Војловици, две стамбене
јединице, повољно. 061/62597-90. (272038)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, II спрат,
ТА, 18.000 евра, договор.
060/131-81-66. (272045)
ПРОДАЈЕМ стан у Качареву,
двособан, укњижен, цена по
договору. 062/163-37-26.
(272277)

СТАН, 76 квм, центар
Владимировца + гаража +
шупа, власник, II спрат од II
(2/2), 25.000 евра. 064/89775-97. (272281)
ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг,
гаража 14 квм, гас, власник,
укњижен. 063/449-798.
(272350)
ПРОДАЈЕМ стан у Банатском
Карловцу или мењам за стан
у Панчеву. Тел. 066/362-597.
(272316)
ВОЈНА зграда, Содара,
троипособан, ЦГ, VI, лифт,
50.000. 063/836-23-83
„Трем01 (679)”. (272372)
УЖИ центар, улични, 39 квм,
усељив, укњижен, 13.500.
063/836-23-83. „Трем01
(679)”. (272372)
УЖИ центар, улични, 39 квм,
усељив, укњижен, 13.500.
063/836-23-83. „Трем01
(679)”. (272372)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, двособан
стан, 37 квм, ВП, ЕГ, реновиран. Тел. 064/364-10-56.
(272387)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 28 квм,
сређена. „UnaDalli”, 064/25587-50. (272404)
КОТЕЖ 1, двособан, 62 квм,
III, ЦГ, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272404)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 50.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(272404)
ЦЕНТАР, троипособан, II,
75.000; гарсоњера, 28, ЦГ,
20.500. „Јанковић”, 348-025.
(272405)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272404)
ТЕСЛА, део куће, 54, 26.000;
дворишни, 34, 12.000.
„Јанковић”, 348-025.
(272405)
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ДВОСОБАН, 55 квм, Ж.
Зрењанина 18, 38.000,
договор. Тел. 063/771-18-49.
(272231)
ДВОСОБАН, 55 квм, нов,
33.000, Нова миса, укњижен,
власник. 063/304-222. (272444)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

počinje sa radom
1. februara 2019. godine,
Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, гледа у војне зграде,
52.000 евра. 063/329-340.
(272408)
ДВОСОБАН, ЦГ, Стрелиште, I
спрат, 56 квм, реновиран,
30.000 евра, договор, замена.
„Дива Некретнине”. 345-534,
064/246-05-71. (272427)

ДВОСОБАН, Содара, I спрат,
ЦГ, 33.500 евра. „Дива
Некретнине”. 345-534,
064/246-05-71. (272427)
ДВОСОБАН, Котеж 2, в.
приземље, 57 квм, 6 квм
тераса, 30.000 евра.„Дива
Некретнине”. 345-534,
064/246-05-71. (272427)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм, III,
ТА, 31.000. „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (272409)
НОВА Миса, двособан, 52
квм, ВП, тераса, 26.000.
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (272409)
НОВА Миса, четворособан,
111 квм, ПР, са двориштем,
50.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (272409)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, VII,
28.000; сређен двособан, VII,
38.000. „Кров” (398).
060/683-10-64.
ХИТНО, Спољностарчевачка,
леп стан, 89 квм, одлично за
локал, 20.000.„Кров” (398).
060/683-10-64.
КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи
двособни, 31.000. Гоца (394),
063/899-77-00. (272474)
ЦЕНТАР, 45 квм, мањи двособни, 37.000, 60 квм, двоипособан, 45.000. Гоца (394),
063/899-77-00. (272474)
СОДАРА, 60 квм, двоипособан, 35.000, 74 квм, трособан,
37.000. Гоца (394), 063/89977-00. (272474)
НОВА Миса, одличан,
једноипособан, 44 квм, II, ТА,
25.000. (49) „Мустанг”,
069/226-66-58. (272472)

КЕЈ Радоја Дакића, новији,
58 квм, приземље, ЦГ,
беспрекоран, 42.000. (49)
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(272472)
ЦЕНТАР, мањи двособан, 45
квм, VI, ЦГ, леп распоред,
37.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (336). (272466)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, ЦГ, одличан, 42.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951 (336). (272466)
ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 квм, V, ЦГ,
лифт, 52.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951 (336).
(272466)
МИСА, једноипособан, 45
квм, II, ТА, сређен, 25.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951 (336). (272466)
ТЕСЛА, двособан, 54 квм, IV,
ТА, 24.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951 (336).
(272466)
ЦЕНТАР, новоградња,
двособан, 60 квм, ЦГ, I,
70.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (336). (272466)
ДОЊИ град, двособан, 41
квм, II, ТА, 17.500. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(272472)
ТЕСЛА, двособан, 52 квм, I,
ТА, тераса, 30.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(272472)
СОДАРА, трособан, ЦГ, VI,
75 квм, добар распоред,
тераса, 37.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(272472)

ПРОДАЈЕМО два стана у
Светозара Милетића 5.
Маријана, 063/693-944. (ф)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
„Премиер” (353), 063/80044-30. (272483)

ЧЕТВОРОСОБАН, 92 квм,
Котеж 2, III спрат,
евентуална замена за кућу у
Земуну. 063/856-74-02.
(272165)

ДВОСОБАН, 50 квм, ЦГ, VII,
28.500. „Премиер” (353),
352-489, 063/800-44-30.
(272483)

ТЕСЛА, стан 50 квм, високо
приземље, преко пута
„Лидла”, ЦГ, реновиран,
40.000 евра. 060/441-211-23.
(272537)
ПРОДАЈЕМ стан, 58 квм, у
центру, поткровље, 25.000
евра. 060/043-52-98.
(272535)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
Качареву, укњижен,
помоћни објекти. 062/16337-26. (272539)
ТЕСЛА, нови свет,
четворособан дуплекс, 100
квм, ЦГ, 67.000. „Премиер”
(353), 352-489, 063/800-4430. (272483)
ШИРИ центар, новија зграда,
двоипособан, 58 квм, ЦГ, III,
45.000. „Премиер” (353),
063/800-44-30. (272483)
НОВА Миса, једноипособан,
II, ТА, усељив, 19.000.
„Премиер” (353), 352-489,
063/800-44-30. (272483)
СТАРА Миса, кућа за
рушење с дозволом, 3,3 ара,
17.000. „Премиер” (353),
063/800-44-30. (272483)

НА ПРОДАЈУ две стамбене
јединице, укњижене, легализоване, усељиво. 064/682-5791. (272490)
НОВА миса, 26 квм, II спрат,
ЦГ, 39.000, договор.
069/400-99-18.
ТЕСЛА, трособан, 62 квм,
без улагања, II спрат,
легализован, норвешки
радијатори, 43.000 евра.
063/848-21-42. (272502)
КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
тераса, VII спрат, 27.000.
„Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15. (272504)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 57
квм, V спрат, 40.000. „Тесла
некретнине”, (238), 064/66889-15. (272504)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, ЦГ,
V спрат, 28.000. „Тесла
некретнине”, (238), 064/66889-15. (272504)
ЈЕДНОСОБАН стан,
Стрелиште, 42 квм, II спарт,
ТА, 18.000 евра. 060131-8166. (272548)
СТРОГИ центар, гарсоњера,
24 квм, II, 20.000. „Кров”
(398), 060/683-10-46.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЈЕДНОСОБАН, Тип Станко, I,
32, 16.500; Misa, I, 35,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)
ЈЕДНОИПОСОБАН , Тесла, I,
фул, 29.0009. Маргита, I,
гаража, 28.000.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (272274)
КОТЕЖ 1, 35 квм, 15.200, ЦГ,
центар, I, 32 + тераса,
26.599. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-5574, 013/362-027. (272323)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине”, (238), 064/66889-15, потребне некретнине.
(272504)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН трособан
намештен стан за становање,
предност Котез 2. 069/16263-86. (СМС)
ИЗДАЈЕМ 400 продајем
95000 четворособан дуплекс,
Тесла, лифт гаража, 063/255186 (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 063/199-24-05
(СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Содари. 061/217-70-70,
061/142-00-70. (272021)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан и
лукс опремљен, Светог Саве
133, Панчево. 065/283-53-01.
(272027)
КАРАЂОРЂЕВА, двособан,
празан стан, у згради, издаје
се на дуже. 062/860-30-66.
(272305)

ГАРСОЊЕРА 120 евра, ТА и
једноипособан стан, 130
евра, строги центар, ново,
намештено. 069/113-00-73.
(272338)
ДВОИПОСОБАН,
полунамештен, Котеж 1, IV,
ЦГ, телефон, 60 квм.
063/803-14-86. (272297)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан, у згради, без грајања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (272404)

ПОТРЕБАН једнособан стан
за издавање. 062/820-51-00.
(272336)
ИЗДАЈЕМ четворособан
дуплекс, у центру, погодан
за пословно/стамбену
употребу или за већи број
људи, грејање на гас.
064/320-84-32. (272363)
ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен, Котеж 2, 140
евра. 063/870-74-56.
(272416)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештену гарсоњеру,
централно грејање,
вешмашина, телевизор, на
дужи рок, ул. Синђелићева
21/б, Панчево. 065/514-1139, 064/250-26-83. (272425)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, Нова Миса.
064/471-70-66. ( 271981)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, на Котежу II.
065/689-85-12. (272510)

ИЗДАЈЕМ собу, употребна
кухиње, купатила, женској
особи, повољно. 061/301-3840. (272533)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, 80
квм, намештен, нов, угао
Книћанинове и Стевана
Шупљикца. 062/321-270
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, грејање
етажно, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.
(272474)

ИЗДАЈЕМ стан/кућа, др
Фогараша 15, Панчево.
064/140-52-81. (272495)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у центру
Панчева. 063/343-451.
(272439)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице
063/278-421. (272009)
ПРОДАЈЕМ локал, центар,
улични (поред АПР-а), 24
квм. 063/237-964. (271380)
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм, Д.
Туцовића 55-а, са
паркингом. Тел. 063/281-954
(2272181)

ИЗДАЈЕМ кућу преко
сервиса „Пивашевић”,
намештено, може радници.
065/219-14-22, 060/348-1988. (272434)

Петак, 1. фебруар 2019.

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМО магацински
простор на Новосељанском
путу од 100 до 3.000 квм.
Маријана, 063/693-944. (ф)
ЛОКАЛ, 61 квм, у центру
града, комплетно урађен,
усељив почетком априла.
064/190-34-01. (271984)
ЛОКАЛ 80 квм + 80 квм,
преко пута Авив центра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(271622)
ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 311 квм. Тел. 064/82362-31, после 17 сати. (Р)

ПОТРЕБНИ возачи Д категорије, плата 60.000. Инфо на
тел. 066/371-101. (ф)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 064/64666-10. (ф)
РАЗРАЂЕНОМ фризерском
салону потребни фризери с
искуством, услови одлични.
065/555-54-44.
ПОТРЕБНА радница на Зеленој пијаци за продају ринфузне робе, само с искуством.
064/084-22-06, звати од 0914 сати. (271999)
ЗБОГ повећаног обима посла
потребан шеф кухиње, кувар,
пица мајстор и конобар,
пријаве путем формулара на
сајту (272036)
ПОТРЕБНЕ жене за шивење
на индустријским машинама.
064/062-22-79. (272042)
ПОТРЕБНИ конобар и аниматор за рад у играоници
ИЗДАЈЕМ локал 30 и 23 квм, „Острво с блабом”, у „Авив”
парку. 061/201-75-02.
код Аутобуске станице. 353(271983)
105. (272411)
CAFFEU Империал потребна
ЛОКАЛ издајем, повољно,
девојка за рад. 063/372-221.
може друга намена, пијаца
(271986)
Стрелиште. 063/240-784.
(272369)
ПОТРЕБАН аутомеханичар с
ИЗДАЈЕМ пословни простор. искуством, Омољица.
065/988-55-65. (271974)
060/043-52-98. (272535)
ПРОДАЈЕМ разрађен објекат ПОТРЕБНА хигијеничарка у
пекари, СV-mail, 064/217за смештај у центру, 1.700
48-56. (272033)
квм, и пословну зграду 1650
квм. 060/043-52-98. (272535) ПОТРЕБАН радник за рад на
ИЗДАЈЕМ објекат за смештај бувљаку. 064/147-18-52.
(272355)
у раду у центру 1.700 квм и
пословну зграду 1.650 квм.
ПЕКАРИ „Rex”, Банатско
060/043-52-98. (272535)
Ново село потребан пекар са
искуством. Тел. 063/616-694.
80 квм, опремљено поред
„Максина” - „Дома омладине”, (271702)
16.000 евра. 061/114-11-34.
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
(272446)
возача. 062/339-279. (271594)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
ПОТРЕБНИ радници за рад у
Зелену пијацу. 060/351-03кухињи и за роштиљем, локал
56. (272522)
у центру. 063/834-88-10.
(271781)
ИЗДАЈЕМ фризерско/козметички салон на Тесли. Компле- ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
тно опремљен, нов. 060/441- кухињи и за роштиљем.
11-23. (272537)
Локал у Браће Јовановић.
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, 063/897-55-04. (271781)
угао Карађорђеве и
ПОТРЕБНА шивара са
Његошеве, 60 квм + башта 50 индустријским машинама,
квм, застакљена, кафић или
фазе и на штеперици,
друга делатност. 060/441-11- сарадња на дужи период.
23. (272537)
064/275-72-00. (271899)
ИЗДАЈЕМ разрађени локал за ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни
све делатности од 63 квм.
вредни и одговорни људи.
063/884-71-32. (272485)
064/241-45-14. (4798)

ФИРМИ „Промист”,
потребни физички радници.
Јавите се на тел. 064/873-9729. (272417)
ПОТРЕБНА радница за рад у
радњи мешовите робе.
Позвати 063/341-770 ид
07.00-15.00. „Про траде”,
пријава обавезна, плата
редовна, искуство обавезно.
(272492)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
повољно, демит фасаде,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (272037)

PIYYERIA „Mammy”, тражи
радника за касом, роштиљем
и пица мајстора. 063/691169. (272391)

ЧИШЋЕЊЕ и рушење старих
објеката, избацивање шута,
чишћење подрума, тавана,
дворишта, избацивање старог
намештаја. Златко, 063-19654-56. (272029)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, повољно. 060/666-99-27.
(272035)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, спуштање плафона и демит фасаде. 061/625-97-90. (272038)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (271300)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (272311)
КОМБИ превоз робе. Тел.
060/350-80-77. (272282)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (272329)
СТРУЧНО орезивање воћњака. 060/431-52-70. (272398)
КОМПЈУЕТР, сервис, поправка инсталација нових
компоненти, чишћења, брзо,
повољно. 060/351-03-54.
(272334)
ЧАСОВИ математике и WEB
програмирања (НТМL, CSS,
JS...) 060/434-45-01. (272133)
НЕМАЧКИ А1, А2, Б1, Б2 за
сертификат Гете института,
повољно. 069/113-00-73.
(272338)

ПОТРЕБНА кућна помоћница, 3 пута недељно по 5 сати,
плата 12.000. 065/807-78-18.
(272358)
ПОТРЕБАН сервисер беле
технике у сервису „Горење”.
063/329-340. (272408)
ПОТРЕБАН радник за пријем
и поправку палета. 064/56388-52. (272509)
ТРАНСПОРТНОМ предузећу
потребан административни
радник, услови: економски
техничар, енглески језик, CV
послати на 064/214-33-92.
(272518)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици у центру. 064/14999-73. (272527)

ПОТРЕБНИ радници/це, у
слот клубу „Kentucky”.
Информације на 064/989-8889. (272448
ГОЛУБ „Taxi”, тражи возача
таксија. Пријаве на 060/66364-63, (272459)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене,
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (272342)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, ТА пећи, разводне табле, шпорете. 060/52193-40. (272366)
СРПСКИ, часова за основце,
средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (272364)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, монтажа и демонтажа намештаја, утовар/истовар, одвоз непотребног намештаја. Дејан, 061/626-14-50.
(272388)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 24. године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (272413)
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно и уредно.
066/933-67-90. (2724253)
ХЕМИЈА, физика,
математика, пријемни,
поправни, основцима,
средњошколицма,
професорка. 063/842-81-90.
(272443)
ВАШ мајстор у кући све врсте
поправки. 061/244-67-84.
(272450)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде. 063/865-8049. (271653)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем,
поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)
СВЕ врсте физикалије, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона, одвоз
шута, непотребних ствари и
сл. Дејан, 061/626-14-50. (272388)

РЕСТОРАНУ „Банатски
кутак”, потребна помоћна
радница за рд у кухињи и
конобар-конобарица.
060/512-59-99. (47800)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за рад у
кући. 063/240-403. (СМС)
ПОТРЕБАН возац Ц и Е категорије са искуством за међународни Румунија и Македонија .Пријава, сталан посао.
063/884-22-71 (СМС)
Потребни радници за
физичке послове. 064/64341-22 (СМС)

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА КОЈИ РЕДОВНО ПОХАЂАЈУ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ДРУГОГ ГРАДА/ОПШТИНЕ
ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА,
А ПРЕМА КОЈИМА ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО” НЕМА
РЕДОВНЕ ДНЕВНЕ ЛИНИЈЕ
Позивају се заинтересовани ученици/ родитељи
да поднесу захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно
похађају средње школе на територији другог
града/општине Јужнобанатског управног округа, а
према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево” Панчево нема редовне дневне линије (у даљем тексту: Право на регресирање трошкова превоза ученика).

– фотокопија личне карте ученика или родитеља,
односно другог законског заступника ученика,
– потврда средње школе о упису и похађању наставе ученика и

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ЈАВНИ ПОЗИВ

– извод из МКР за ученика,

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, у зградки код
смартблока „Gomexa”.
064/474-99-11. (272546)

У складу са чланом 36в Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града
Панчева („Службени лист града Панчева”
бр.24/14, 4/16, 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18), Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе Града Панчева обајвљује

Захтев за остваривање права на регресирање
трошкова превоза ученика, подноси се на посебно попуњеном и потписаном обрасцу, који се
може преузети у Услужном центру Градске управе
Града Панчева и на званичној страници интернет
презентације Града Панчева www.pancevo.rs и уз
који се прилажу следећи докази:

ПОТРЕБНИ гипсари, молери,
фасадери с искуством за
стални радни однос. 065/22878-66. (272340)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих уградња
нових цеви, одгушења,
ПОТРЕБНЕ раднице с
монтирање санитарије.
искуством за рад на
063/812-48-62. (272040)
индустријским шиваћим
ВОДИНСТАЛАТЕР, одгушења
машинама. Тел. 064-110-16канализације, адаптације
66. (272508)
купатила, поправке славина,
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне вентила, бојлера,
водокотлића, замена истих,
раднице. 062/339-279.
монтирање туш кагина,
(271594)
сервис, повољно. 013/377930, 064/238-91-31. (272051)
ПОТРЕБНА радница у
НЕМАЧКИ, часови свим
маркету „Цеца 013”. 060/555- узрастима, преводи,
11-73. (272384)
припрема полагања свих
нивоа знања. 061/656-04-04,
352-892. (272003)
СПЛАТ „Наутикал” потребна
НЕГА старијих, болесних
конобарица или конобар.
особа. 064/581-21-21.
060/066-65-95. (272468)
(271975)
КОМПЈУТЕРИ, сервис,
поправка, инсталација нових
компоненти, чишћење, брзо
повољно. 060/351-03-54.
(272015)
ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализација
вашег ТВ-а, IPTV и антена
плус. 064/866-20-70.
(272017)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (272020)
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању
изради студије о процени утицаја
на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 23. 01. 2019. године, донео је решење о неприступању изради студије о
процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА
Заштита – санација нафтовода ДН2 на месту укрштања са атарским путем Глогоњ - Црепаја, носиоца пројекта ЈП „Транснафта” Панчево, Улица
Змај Јовина бр. 1, Панчево.
Решење о неприступању изради 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.

– потврда аутобуског превозника о висини месечне ученичке карте.
Право на регресирање трошкова превоза утврђује се у форми потврде и признаје се у висини од
50% од укупне цене месечне карте аутобуског
превозника, чију услугу ученик користи, а исплаћује се два пута годишње, односно за свако полугодиште, на крају полугодишта, на службени текући рачун родитеља, односно пунолетног ученика,
отворен по налогу Секретаријата за јавне службе
и социјална питања Градске управе Града.
Потврде средње школе о упису и похађању наставе ученика и потврде аутобуског превозника о висини месечне ученичке карте подносе се два пута
годишње и то на почетку нове школске године и
на почетку другог полугодишта.
Јавни позив ће бити објављен у недељном листу
„Панчевац” А.Д. и на званичној страници интернет презентације Града Панчева www.pancevo.rs
и отворен од дана његовог објављивања у недељнику „Панчевац“ А.Д. до краја 2019. године.
Захтев се подноси лично у Услужном центру Градске управе Града Панчева, у канцеларији број 21
или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2-4,
Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА”.
Додатне информације могу се добити позивањем
на број телефона: 013/308-871, контакт особа:
Драгана Дачић.
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МЕДИЦИНСКА сестра пружа
комплетну негу старим и
болесним особама пар сати
или 24 сата. 065/359-20-09.
(272538)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(271448)
ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛУ и дрвену столарију, сигурносна врата, ролетне, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (271649)

МАСАЖА за потпуно
уживање и опуштање вашег
тела. 064/269-94-87, Марија.
(272473)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (271300)
РАДИМО све физичке поДИМНИЧАР, чишћење
слове: рушења кућа, обарање
димњака, котлова и каљевих
стабала, одношење ствари
пећи. 063/155-85-95.
итд. 064/122-69-78. (272517)
(272153)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
АЛУ ПВЦстоларија, ролетне,
купатила, сервис, повољно.
комарници, венецијанери,
064/238-91-31. (272471)
тракасте завесе, уграђујем,
ДРВОСЕЧА, исећи ће
поправљам. 063/882-25-09.
моторном тестером свако
(271454)
дрво које вам смета.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
063/369-846 (271687)
одржавање воде, канализациМАТЕМАТИКА, статистика,
је, кабине, славина, бојлера,
физика, информатика,
котлића. 063/836-84-76
(271300)
могућност месечног плаћања,
ТАПЕТАР, који пресвлачи на- професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/603мештај, с искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (272525) 94-94. (272482)

Firmi IMG Engineering & Construction d.o.o.
iz Beograda, Maglajska 14 su potrebni inženjeri
ZA STALNO ZAPOSLENJE, ZAPOSLENJE NA
ODREĐENO VREME I SPOLJNI SARADNICI
Na poslovima:
PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM U NAFTNO-GASNOJ I HEMIJSKOJ
INDUSTRIJI ILI NA TERMOELEKTRANAMA I TO :

1. Dipl. građ. inž. za projektovanje i/ili nadzor :
– Armirano betonskih konstrukcija
Licenca
310/410
– Čeličnih konstrukcija
Licenca
310/410
– Objekata niskogradnje
Licenca
310/410
– Podzemnih hidro instalacija
Licenca
314/414
– Arhitektonskih projekata
Licenca
300/400
2. Dipl.maš. inž. za projektovanje i/ili nadzor :
– Cevovoda

Licenca
330/430

– Mašinskih instalacija i opreme
(stacionarna oprema,
rotaciona oprema)

Licenca
330/430

– Mašinskih instalacija objekata
Licenca
vodosnadbevanja i industrijskih
332/432
voda, hidrotehnike i hidroenergetike
– Transportnih sredstava, skladišta i Licenca
mašinskih konstrukcija i tehnologije 333/430
– automatika, merenje i upravljanje

Licenca
336/430

3. Mašinski tehničari za projektovanje cevovoda,
posuda, razmenjivača toplote
4. Dipl.el. inž. za projektovanje i/ili nadzor:
– VN elektroenergetskih objekata

Licenca
351/451

– NN elektroenergetskih objekata

Licenca
350/450

5. Dipl. el. inž. za projektovanje Instrumentacije
i/ili stručni nadzor nad izgradnjom:
– Telekomunikacionih mreža i sistema Licenca
353/453
6. Dipl. inž. tehnologije za projektovanje
– tehnoloških procesa
7. Inženjer za zavarivanje:

ОГЛАСИ

Licenca
371/475
Sertifikat IWE/IWI

8. Diplomirani inženjer saobraćaja za projektovanje
i/ili nadzor:
– Projekti saobracaja i saobracajne
signalizacije

Licenca
370

9. Lica za bezbednost i zdravlje na radu
10. Inženjeri sa:
• Licencom MUP-a za projektovanje i izvođenje
posebnih sistema i mera zaštite od požara B1-B6
• Licencencom MUP-a za izradu glavnog projekta
zaštite od požara
CV, ličnu refernc listu i licence dostaviti na E-mail
konkurs@img.rs
Dostava prijava do 1. aprila 2019.

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/15720-03. (271494)

marketing@pancevac-online.rs

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери,
замрзивачи, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (272531)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (271965)

РАЗНО

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 59 година,
упознат би слободну женску
особу од 35-55 година.
061/226-99-33. (272316)
САЛСА курс за почетнике. први
час је заказан за суботу, 2. фебруар, Св. Саве 59-г у 21 сат.
Инфо 065/324-03-21- (СМС)
АУТОМЕХАНИЧАР 182-69-80,
жели да упозна озбиљну старију жену за дружење-нематеријалисту. 064/340-85-27. (272379)

УСЛУГЕ
РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (272419)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626,„Електроизградња”.(272354)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници.
Повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (271982)
МАГИК ЛУК, све врсте
масажа, масер, повољно.
061/301-38-40. (272264)

На основу одлуке директора Штампарије „6. Октобар” ДОО Панчево, расписује

ОГЛАС

“Поводом реализације Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима града Панчева („Службени
лист Града Панчева” број 34/18),

ОБА ВЕ ШТА ВАЈУ СЕ
социјално најугроженији грађани
града Панчева да:
– Почев од 01. 02. 2019. године у Услужном центру Градске управе Града Панчева и на званичној
страници интернет презентације Града Панчева
www.pancevo.rs, може се преузимати захтев за
остваривање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга, а који се подноси у канцеларији број 20.
Све додатне информације могу се добити позивањем броја телефона: 013/308-847.

1. РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ
Вашу пријаву са радном биографијом слати на адресу Штампарије „6. Октобар” ДОО Панчево, Кајмакчаланска 34 или на email> у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. За све информације
можете се обратити на број телефона 013/345-641.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом пријатељу

НИКОЛИ РОКНИЋУ – РОКИ
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, (4799)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(4799)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com,
СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-78-66. (4799)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп
намештаја. Иван, 063/10778-66. (4799)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0-24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26,
„Електроизградња”.(272354)
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, ламинат, гипсарски
радови. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-10-05.

Почивај у миру.
ЈОВИЦА
(25/272328)

МИЛАНУ ДАБИЋУ
С љубављу и поштовањем. Чуваћемо успомену на њега.
НЕНАД, МИКИЦА и ЉИЉА

Заувек нас је напустио најмлађи друг наше
генерације

(70/272410)

НИКОЛА РОКНИЋ
Драги Роко, више од пола века трајало је наше
лепо другарство. Твој ведар лик остаће у сећању
твоје прве генерације Хемијске школе 1961/1965.

СИНИША ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

(1/383383)

Наш вољени преминуо је 26. јануара 2019. године, али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка МАРА, супруга ЈАДРАНКА,
сестра СНЕЖАНА и зет БРАНИСЛАВ са децом

Драги зете, има шест месеци како ниси са нама,
много нам недостајеш

Шест месеци је прошло откако није више са нама наш

(107/272470)

Последњи поздрав

ЉУБОМИР
РИСТИЋ
29. VII 2018 – 29. I 2019.
Твоја ЈАГА
(106/272470)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав
драгом зету

Твоји: таст МИЛАН, ташта АНТОНИЈА и твоја
сваја ЦРНА

(102/272468)

Последњи поздрав
драгом комшији

ЉУБОМИР
РИСТИЋ
Време тече полако,
попут твојих прича и
оставља успомене и
наду да ћемо се поново срести у сновима и међу звездана.
Недостајеш Љубо.
Твоји: ОГЊЕН
и ЂУЂА
(101/272468)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, сушење у
комори. 302-820, 064/12963-79. (271859)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (272354)

ПОПУСТ
СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ
Пријатељи
БОШЊАКОВИЋ
(103/272470)

СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ

СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ

Од таста ЧЕДЕ
и таште МИРКЕ

Станари зграде у
Ослобођења 25

(105/272470)

(104/272470)

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

Петак, 1. фебруар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Нашем најдражем

ДАНЕ БРУИЋ
3. VI 1934 – 26. I 2019.

ДРАГАНУ ХУЧКИ

Туга у срцу.

1973–2019.

Твоја НЕВЕНКА, ДАЈАНА, МИЛИЦА,
СТРАХИЊА и МИЛОВАН.
Сахрана је обављена 28. јануара 2019. године.
(116/272493)

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и доброти. У твом
срцу било је места за све људе овог света, а у нашим остаје
посебно место за тебе.
С тугом и поносом чуваћемо те од заборава.

ДРАГАНЕ
Преминуо је наш драги и незаборављени зет, теча и
дека

ОЖАЛОШЋЕНИ: отац ПАЈА, сестра МАЈА, сестрић МИЛОШ,
зет МИЛАН, ћерка НИКОЛИНА и супруга ДРАГАНА
(12/272307)

Друже наш, спокојно спавај изнад сваког
зла. С нама ће вечно остати твоја
безгранична љубав и несебична доброта.

Последњи поздрав нашем

Твоје: МАЈА, МУЈА, ЛЕЛА, НАЦА и АНА

ДАНЕ БРУИЋ
1934–2019.

(14/272310)

Бола за тобом је велика,
Твоја доброта, поштење, чиста душа.
Искреност у очима.
Љубав срцу.
Остале су само успомене на тебе. Волео си нас све.
Заувек ћеш бити део нас.
БРАНКА, МИЛАН И ДАРКО с породицама

С поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

(122/272502)

ХУЛЕТУ
Последњи поздрав драгом и обожаваном
Од породица БУЊЕВЧЕВИЋ, БОГДАНОВИЋ, ИЛИЋ, ГОРУНОВИЋ,
ЛАПЧЕВИЋ и МАРИНА

ДРАГАНА ХУЧКЕ
дипл. економиста
Колектив Опште болнице Панчево

(60/272407)

Последњи поздрав

ДАНИ БРУИЋУ

(26/Ф)

Последњи поздрав драгом куму

Од свастике ЉУБЕ, њеног сина ДАМЈАНА
и његове породице
(72/272422)

Последњи поздрав
драгом

ДРАГАНУ ХУЧКИ

ДРАГАН ХУЧКА
На ову земљу сам свратио
да вам намигнем мало.
И зато: не будите тужне .
Толико ми је стало да у вама
останем будаласт и чудно драг.

теча-ДАНИ
Од СЛАВКА, НЕНА,
МИЛОША и САШЕ

ДАНЕ
БРУИЋ
Због најдражем течи.

Увек ћеш бити у нашим срцима. Кумови ВАСА,
СТАНА и ДРАГАНА

ДРАГАН
ХУЧКА

(47/272386)

Последњи поздрав драгом
Од ЉИЉЕ и СПИРЕ

Последњи поздрав од твог IV/2
(123/272503)

Последњи поздрав куму

(29/272344)

Последњи поздрав поштованом колеги и пријатељу

ДРАГАНУ ХУЧКИ
Увек ћемо те се радо сећати. Кумови ЈЕЛЕНА,
ВЛАДО, МИЛИЦА и ДУШАН

МАРА с породицом
(34/272359)

(48/272387)

(71/272429)

Последњи поздрав

Нашем вољеном

ДРАГАНУ
Од породице ЈАКОБ

ДРАГАН ХУЧКА

Последњи поздрав
куму

Општински савез здравствених радника Панчево

(132/272519)

(27/Ф)

Последњи поздрав

ДАНЕТУ
БРУИЋУ
Хвала ти за пријатељство и сва лепа дружења.
Кум БАСТА МИЛЕ
с породицом
(85/272445)

СТРАХИЊИ
ОСТОЈИЋУ

ДРАГАН
ХУЧКА

1937–2019.
Од синова ЗОРАНА и
ДРАГАНА, унука
ИВАНА, НЕДЕ и
НИКОЛЕ

Увек ћемо те се радо
сећати.

(24/282321)

ДРАГАН ХУЧКА
ДРАГАНУ
Од породице ПРОЛЕ
(100/272466)

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу од
чланова Синдикалне организације синдиката запослених у здравству и социјалне заштите Србије – Опште
болнице Панчево
(32/И)

ДРАГАНУ

Породица
ПОПОВИЋ

увек ћу се радо сећати нашег заједничког
детињства које смо
проводили.
Кум ИГОР

(11/272306)

(134/272521)
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Последњи поздрав

29. јануара 2019. године напустила нас је наша
драга и вољена

3
Последњи поздрав вољеном оцу, деди и прадеди

ЖИВОЈИНУ МАЂАРОВ
-ЖИВАНКУ
1939–2019.

ЗОРИЦА ДРАКШАН

Твој одлазак је оставио велику празнину, бол и
тугу. Заувек ћеш бити у мом срцу и мислима.

1935–2019.

ЂОКИ МАРЈАНОВИЋУ

Супруга ДЕСАНКА

Последњи поздрав

Последњи

(110/272477)

1927–2019.

поздрав

Хвала ти неизмерно за сву љубав и доброту коју си нам пружио.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

тати, тасту, деди и
прандеди

Твоји најмилији: синови МИЛОШ и МИЛАН, снаје МАРИЈА и ЉИЉАНА,
унучад ДРАГАНА и ПЕТАР с породицама

Анђели ће и по дану и по мраку носити звезду
која ће небом најлепше сјати и увек ћемо с поносом рећи и ово је наша мати, наш херој, велики борац.
Твоји најмилији: супруг СРБИНКО, син МИРОСЛАВ, снаја МАРИЦА, унука МАРИНА, праунук ВУК, ћерка МИРЈАНА и зет ДРАГОМИР
(135/272530)

(133/272526)

Последње збогом нашој драгој

28. децембра 2018. напустила нас је наша вољена супруга, мајка и бака

ЖИВОЈИНУ
МАЂАРОВАКИЈУ
1939–2019.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе. Хвала ти за
све. Почивај у миру.
Унука ИРИНА, зет
ШАНДОР и ћерка
ДРАГАНА
(109/272478)

Последњи поздрав
прадеди и деди

ЖИВОЈИНУ
МАЂАРОВЖАНКИ

АНДОН
ДОДЕВСКИ

Хвала за све. Ћерка
ЉИЉАНА, зет ПЕЦА,

ВЕСНА СПАСОЈЕВИЋ

унук ДАМИР, снаја
ИВАНА,
ВАЊА
(112/272478)

Хвала ти за несебичну љубав, доброту и пажњу.
Ожалошћени: супруг РАДОЉУБ, синови АЛЕКСАНДАР и ДРАГАН, снаја
ЈАСМИНА, ћерка БИЉАНА, зет ЗЛАТИБОР, унуци АНЂЕЛА и ВЛАДИМИР

Од ЛЕЛЕ, МИЛИЦЕ,
НЕВЕНЕ, СЛОБЕ,
САЛЕТА, НЕШЕ
и РАДЕТА

(74/272429)

(139/2782545)

(136/272530)

Последњи поздрав нашем вољњеном

Последњи поздрав супругу и оцу

НИКОЛИ ПАНТИЋУ

МИРКУ ВИНЧИЋУ

1944–2019.

1948–2019.

Последњи поздрав

од супруге ЉИЉАНЕ с породицом

Од супруге БОЈЕ и сина ДУШАНА

(127/272511)

(67/272418)

ЖИВОЈИНУ
МАЂАРОВ

ЗОРИЦИ
ДРАКШАН

Вољеног оца Андона са
дубоком тугом испраћам, на вечни пут.
Тата, остаћеш заувек у
мом срцу!
Ћерка ЗОРИЦА

1961–2019.

праунук

СТЕФАН и праунука

1945–2019.
Качарево

СРБИ ТАСИЋУ
1969–2019.

Последњи поздрав
драгом оцу

Од праунука
АНЂЕЛЕ и ОГЊЕНА
с мамом и татом

Последњи поздрав оцу

Нашем вољеном супругу, оцу и деди последи поздрав.
Твоји најмлији
(82/272441)

(111/272458)

Последњи поздрав

НИКОЛА
ПАНТИЋ

БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ
1932–2019.
Твојим одласком оставио си нам велику бол
и вечну тугу.

Научио си нас доброти,
поштењу и да је срећа
зато смо сложни и заједно.
На твом смо путу а ти у
нашем срцу.
Од унуке ТАЊЕ и зета
МИЛОША и праунучића
(119/272498)

НИКОЛИ
ПАНТИЋУ

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 кћерке САЊЕ с породицом
(68/272418)

Последњи поздрав брату од стрица

од сина СРЂАНА
с породицом

СРБИ ТАСИЋУ

(128/272511)

1969–2019.
Последњи поздрав
драгом оцу

25. јануара преминуо је
наш вољени отац и деда

МИРКУ ВИНЧИЋУ–ПЕТЕРУ
Од сестара ЂУРЂЕВКЕ, РАДЕ, ЈЕЛЕНЕ, МИРЈАНЕ и
браће МИЛИВОЈА и ЈОВАНА с породицама

Твоји најмилији:
супруга ВЕРА, ћерке
ЦАЦА и ОЛГИЦА с
породицама и снаја
АЛЕКСАНДРА
с породицом
(137/272542)

Последњи поздрав своме брату, шураку и ујаку

МИРКУ ВИНЧИЋУ
1948–2019.

Од сестре ОЛИВЕРЕ, зета ГОРАНА, сестричине
БОЈАНЕ, сестрића БОЈАНА и зета МИЛАНА
(80/272437)

(66/272418)

Последњи поздрав брату

НИКОЛИ
ПАНТИЋУ
од сина СИНИШЕ
с породицом
(129/272511)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

НИКОЛА
ПАНТИЋ
Почивај у миру, анђели
нека те чувају.
Ћерка СНЕЖАНА, зет
ЖЕЉКО и унука
АНЂЕЛА
(130/272511)

МИРКУ ВИНЧИЋУ

ДРАГУ ВОЈНОВИЋУ

1948–2019.

Хвала ти на свему.

Од брата ДУШАНА с породицом

Колектив „Гумипласт Ивон”

(69/272478)

(131/272515)
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26. јануара изненада нас је напустио наш најдражи

Последњи поздрав нашем вољеном сину, никада не прежаљеном

БОШКО СРЕТЕНОВИЋ
1948–2019.
Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружио.
Твоја супруга ВЕРА, с ћерком ТАЊОМ и сином ГОРАНОМ
с породицом, сестре ВЕРА, МИКА и НАДА и братом ПАНТОМ
с породицама

ДАРКУ ДОЈЧИНОВСКОМ

(92/272450)

15. 4. 1988–23. 1. 2019.
Драгом

Од оца ЗОРАНА, мајке ЛЕЛЕ, брата ДЕЈАНА, снаје ДЕЈАНЕ,

БОШКО СРЕТЕНОВИЋ

БОШКУ

деде БОРЕ и ћерке АУРОРЕ

Последњи поздрав драгом зету и течи.

Најбољем комшији

Породица ГРУЈИЋ

Од ИРЕНЕ
и АЛЕКСАНДРЕ

(91/272455)

(90/272454)

(64/272414)

Поштованој

Драгом комшији

ДАРКО ДОЈЧИНОВСКИ

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ

чика БОШКУ
Последњи поздрав
од породице БОЖИЋ

Последњи поздрав од станара зграде Илије Гарашанина 11

(94/272460)

(95/извод)

ИВАНКИ СТОЈАКОВ

Љубави моја сада си на лепшем месту међу анђелима. Почивај у миру.
Твоја СУПРУГА и ћеркица БУБИЦА

Наша вољена преминула је 24. јануара, али ће заувек
живети у нашим срцима.
Ожалошћена фамилија

(84/272442)

(129/272500)

Последњи поздрав
зету

Последњи поздрав
од комшија из дворишта

Последњи поздрав поштованој колегиници

др БЕХИЈА ВРАНИЋ
лекар у пензији

Последњи поздрав драгом куму

25. децембра 2018.
преминула је драга

ДЛВ СЛД Подружница Панчево

ДАРКУ
ДОЈЧИНОВСКОМ
Анђели те чували.
Почивај у миру.

БОШКУ
Од кумова БУДЕ, ЈАСМИНЕ, НАТАЛИЈЕ
и БИЉАНЕ
(97/272462)

Последњи поздрав

АНА БЕЛЂА
1952–2019.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоји најмилији:
неутешна ћерка
МАРИНА, унук
МАРКО и зет РАДЕ
(21/272314)

Последњи поздрав

АНА БЕЛЂА
1952–2019.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Ожалошћени: сестра
НАДА, брат ВАСА,
сестрић МАРЈАН, унук
ВЕЉКО и снаја РАДА
(22/272319)

(2/Ф)

ДАРКО
ДОЈЧИНОВСКИ

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

ТАШТА с породицом

КАТАРИНА
БОГДАН
1947–2018.
Б. Н. Село
Ожалошћени: супруг
ЈОВАН, син ДАНИЈЕЛ,
снаја МАНУЕЛА,
унука ЛАРА, свекар
НИКОЛА, сестра
АНГЕЛИНА с породицом и многобројна
родбина
(6/272295)

(83/272442)

(41/272375)

Прошло је шест година
откако се преселила у
вечност наша мила сестра

Прошло је шест месеци
откада није с нама наша
мајка, бака и сестра

Твоји најмилији
(87/27248)

Мој тата је мој анђео који ме чува са неба

РАДОЈКА
МУНИЋ
рођ. Ловић
29 I 2013–29 I 2019.

301-150

МИЛОСАВА БЛАГОЈЕВИЋА
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Тугују за тобом твоје сестре и браћа
(57/272401)

ЉИЉАНА
МАТЕ
1959–2018.
Син ЕМИЛ, ћерка АНИТА са својим породицама, сестре ВЕРА, ВЕСНА
и МАРИЈА
(63/272412)

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. 2. 2010–6. 2. 2019.
Твоја ДРАГАНА с породицом
(76/272431)
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2. фебруара навршава се 15. година од како није
са нама наша вољена

Сећање на драге родитеље

БОГДАНОВИ

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Неизбрисив траг. НАДА, МИЛАНА, МИНА,
ВЛАДИСЛАВА ВАЊА и СЛАВКО ПЕТРОВ

ЛАЗАР

ЈУЛКА

БОЖИЦА НИНИЋ

1919–1993.

рођ. Петрашек
1925–2017.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Заувек у нашим срцима и мислима.
С љубављу ћерке БРАНКА и ЉУПКА с породицама

Твоји: БОРИС, ДРАГАН и СТОЈАНКА

(81/272438)

(10/272303)

(79/272436)

28. јануара 2019. године, навршава се година од смрти моје маме

Тужно сећање
27. 1. 2019. године, навршава се три године од
смрти моје вољене сестре

Сећање на нашу драгу

ЏВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
Постоји љуав коју смрт не прекида.
Твоји најмилији
(118/272497)

Нашем вољеном

МАРИЈЕ
МИЛЕНКОВИЋ
Ћерка ЉУБИЦА
с породицом
(96/272461)

Нашем

ГРУЈИЦИ ШАПОЊИЋУ
5. II 2009–5. II 2019.

У суботу, 2. фебруара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен
мојој мајци

БОЖИДАР
ЈОКОВИЋ
2011–2018.
Чувамо те у срцима.

Син СТЕВАН
с породицом

(99/272464)

(138/272543)

Три године откако
ниси с нама

МИРОСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ
МИЛЕТУ

Две дуге године без супруга оца и деде

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВА
СТАНКОВИЋА
СТЕВАН
ГАЂАНСКИ

ВЕРА
ЂОКИЋ

Увек ћеш остати у нашим срцима.

рођ. Коњевић
Успоменама и љубављу чувам те од заборава.

Године пролазе, а ти
ћеш увек остати у
нашим срцима и
бити наш понос.

Твоја тужна сестра ОЛИВЕРА с породицом
(89/272452)

Твоји: отац ЈОВАН,
брат ЂУРА, снаја ДРАГАНА и братанац
СТЕФАН
(93/272456)

СЕЋАЊЕ

(115/272484)

Твоји најмилији

ФИРА РАКИЛА

(8/272300)

6. фебруара, у 11 сати,
одржаћемо двогодишњи
парастос на Новом гробљу у Панчеву.
Породица

СТОЈАНКИ
ВЛАЈИЋ

БОЖИЦУ
НИНИЋ

Твоји: ЖИВКА,
МАРИЈАНА, ДРАГО
и унука ТАМАРА

У нашим си срцима, мислима, заувек. Наша си љубав.
Воли те твоја ПОРОДИЦА
(88/272461)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД
ЧИКА
ЧИЛЕ

Време не брише тугу,
причамо о теби, волимо
те и чувамо од заборава.
Породица
(124/272505)

Драга

МИЛОРАД

САВА

СЛАВКО

ДУШАН

2. 11. 2010.

13. IV 2002.

29. IV 2012.

30. VIII 2008.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Ваши најмилији с породицама БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ

ЈЕЛЕНА
Тамо си ти где верујем туге и бола нема.
Тамо си ти с анђелима. Телефони ћуте,
слике ће да пожуте.
Сећања и успомене
на тебе, наша дружења и разговоре вечно
остају. Мирно спавај,
Јело.
Твој друг МИОДРАГ
(31/272347)

4. фебруара 2019.
навршиће се пола године од како се упокојио наш

(98/272463)

In memoriam
2013–2019.

ЗОЈА
СТАНКОВИЋ
Прошло је шест година
како ниси с нама. Много нам недостајеш. Пуно те волимо. Успомену
на тебе чуваћемо вечно.
Твоји НАЈМИЛИЈИ
(33/272356)

У понедељак, 4. фебруара навршава се четрдесет дана откако није више са нама наша вољена
мајка и бака

СТОЈАНКА БРКИЋ ЦУКА
Најлепше људске врлине су те красиле. Хвала ти
за сву љубав и незаборавне тренутке била си и
остаћеш наш херој. Увек ћемо те се сећати.
Твоји најмилији: син МИРОСЛАВ, снаја ЈАДРАНКА, унук СТЕФАН и унука ТАМАРА

(108/272475)

3. II 2014 – 3. II 2019.

Твоји најмилији

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији

(113/272480)

(117/272496)

Често те спомињемо и
с тугом те се сећамо.

Двогодишње помен
брату

Прошло је две године
од кад није с нама

2. фебруара 2019. прођоше две године

Четрдесет дана је од
како ниси с нама

Сећање на драге родитељe

НИКОЛИЋ

МИРОСЛАВУ
СТАНКОВИЋУ
НАДА

МИЛАН
КАТИЋ
МИЛОШ
ЗАРИЋ

МИЛОШ
ЗАРИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерке: ВЕРА, ВЕСНА и МАРИЈАНА

Године пролазе, али сећање и успомена на
брата никад.
Сестра МИЛИЦА
с породицом

Супруга ЈАЊА,
синови РАДИША и
МИЛОМИР, снаја
ВЕРИЦА и унук
НИКОЛА

Ћерка МИЛКА
СТОЈИЧИЋ с породицом

Носе га у срцу супруга
ЗОРКА, син НЕЂО, снаја
ВАЛЕНТИНА, унуке МИЛКА и БИЉАНА и унук
МИЛОШ

(62/272422)

(125/272505)

(23/272320)

(86/272447)

(59/272406)

ДОБРИВОЈ

1940–2017.

СТОЈАНКА
БРКИЋ
Почивај у миру.
ЈОЦА и АНЂА
(114/272481)

Петак, 1. фебруар 2019.
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Осам година

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР
СТОЈКАНОВИЋ

МИЛОШ МАРКОВИЋ – МРКА

Драги наш

2. 9. 1986–2. 2. 2017.

2011–2019.
Владо, тешко је веровати да си отишао
без повратка. Ја знам кога волиш и
поштујеш. Остајеш у срцу заувек са мном.

Прошле су две дуге, тужне, тешке године откако недостајеш у сваком трену. У души тмина, у срцу празнина.

Твоја супруга ВЕРА

Наутешни: супруга ЈЕЛЕНА, мајка ЉИЉАНА, отац РАДЕ,
браћа ДАРИО и ВЛАДАН с породицом, породица ВУЈАНОВИЋ
и кумови МАТАРУГА

(20/272318)

(44/272380)

МИХАЈЛО ВУКМИРОВИЋ
2. фебруара 2019. дајемо годишњи помен никада
прежаљеној мајкани, бакани, нашој

СЕЋАЊЕ

2017–2019.

Време које пролази не значи ништа, када
је сећање живо.

АНИ СТАНИЋ
14. 6. 1934–6. 2. 2019.

САША ПАНТИЋ

1955–2007–2019.

Година прође,а боли туга не напуштају наша срца. Однео си све са собом, остала је празнина
тамна и болна. Нађи свој лик међу звездама и
анђелима.
Твоја неутешна ПОРОДИЦА

Написала би, а написати оно што нам душа осећа се не може. Нема тих слова. Знамо да нас чујеш, осећаш. Молим те, загрли нас. Вечно те воле твоја МИЉА и ЛАЗАР. Недостајеш нам пуно.

Нисмо те заборавили.
Стално те спомињемо.
Твоји најмилији

(46/272384)

(49/272389)

СЕЋАЊЕ

С љубављу ТВОЈА ПОРОДИЦА

СЛАЂАНА
УРС

(3/272289)

У уторак, 5. фебруара, у 11 сати, на гробљу
Котеж даваћемо четрдесетодневни помен
нашем

(42/272396)

5. фебруара навршава се десет тужних година
како није с нама наша вољена

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАДУ СТОКИЋУ
1947–2018.
Туга и успомене.
С љубављу твоја ПОРОДИЦА

САША ПАНТИЋ

ЈОЖЕФ
ГРАХУБЕР

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

2004–2019.

И даље у нашим душама и мислима, чувамо
успомену на тебе.

Поносни смо што си био део наших живота, а заувек тужни што смо те изгубили.

Твоји НАЈМИЛИЈИ

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЛ

Твоји КОВАЧЕВИЋИ

(45/272382)

(78/272434)

2. фебруара, у 11 сати,
одржаћемо
годишњи
помен сестри

МИЛИЦА СТЕВАНОВСКА

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ

11. 11. 1944–2. 2. 2018.

6. II 2015–6. II 2019.
Teшко је без тебе. Бескрајно нам недостајеш.
Твоје: МИЛИЦА, СМИЉА и БИЉАНА с
породицом

(77/272434)

Драгом комшији

(43/282377)

Прошло је годину дана откако с нама није наша
драга

Помен ће се одржати 2. фебруара, у 11 сати, на
гробљу у Качареву.
Ожалошћени: синови ВЛАДИМИР и СЛОБОДАН, унук МИХАИЛО, снаја ВЕРОНИКА и остала родбина и пријатељи

(13/222308)

31. 1. 2018–31. 1. 2019.

ДУШАНКИ
ЗОРИЋ

МИЛИ
СТОКИЋУ
– БРКИ
Прошло је 40 дана, а с
поносом и поштовањем
чувамо успомену на тебе.
Породица МИЈАТОВ

Добри друже мој, мој
пријатељу, почивај у
миру и нека ти је лака земља.
ДУШИЦА, ДРАГАНА
и СЛАВИЦА

(40/272370)

(61/272410)

Најлепше успомене на
тебе чувамо у нашим
срцима. Твоји: сестре
СТОЈАНКА и ЉИЉАНА,
и сестрићи с породицама

(36/272362)

Четрдесет дана није
с нама наш комшија

(30/282346)

1. фебруара 2019. године навршава се четири године
од када није с нама наш вољени

РАДМИЛА
ЈЕЛАЧА
1930–2007.

РАДИСЛАВ
МИЈАТОВ

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ

Вољене не заборављамо.
ПОРОДИЦА

С љубављу и тугом. Његови НАЈМИЛИЈИ

Прошле су тужне четири године од како ниси с нама.
С великом тугом и поштовањем супруга РАДА, синови
СРЂАН и ЂОРЂЕ с породицама

(9/272302)

(38/27365)

(39/272371)

1939–2011.

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ

МИЛОРАД
СТОКИЋ

Тужно сећање на нашу маму, нану, прабаку
Ћерка ЗЛАТА
с децом
(7/272298)

МИЛОРАД
СТОКИЋ
С поштовањем породица ВИЈАТОВ
(73/27242)
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5. фебруара навршава се десет година туге и празинине, коју испуњавају
сећања на нашу маму, ташту, баку и прабаку из Омољице

У суботу 2. фебруара у 12 сати, на Ковинском гробљу, дајемо четрдесет дана нашем драгом и вољеном

ОЛГУ НИКОЛИЋ

НИКОЛИ ФИЛИПОВУ

5. 2. 2009–5. 2. 2019.

1940–2018.

Живећеш с нама у нашим срцима и сећањима, јер вољени не умиру док живе они
који их воле, недостајеш.

Мама, бескрајно нам недостају сигурност и топлина твог загрљаја,
поглед пун љубави, нежни осмех и речи подршке. Не постоји утеха, али ни заборав. Поносне смо што си била наша мама.

Време пролази, бол у срцу остаје, много
нам недостајеш.

Ожалошћени: СУПРУГА с децом и унуцима

Захвалне ћерке НЕВЕНКА, ЗОРИЦА и ВЕСНА с породицама

Твоја супруга ЉИЉА, син ИВАН, ћерка
ИВАНА и зет МИХАЈЛО

(51/272391)

(65/272415)

(50/272390)

Дана 6. фебруара 2019. године, у 11 сати,
на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном супругу,
оцу и деди који нас је прерано напустио

МАРИЈАНУ ШМИТУ

Прошла је година откако није са нама наша племенита мајка

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА ВУЈОВИЋ

6. фебруара навршава се 20. година откако није
с нама наша

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ

БОРИСЛАВ
ИВКОВИЋ

31. I 2007–31. I 2019.

2007–2019.

3. II 2018 – 3. II 2019.
Још увек се не миримо с суровом истином да си
заувек остишао.

С љубављу и поносом чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

Супруга БЕБА и ћерке БОРИСЛАВА, МИЛИЦА
и ГОРДАНА

(121/ф)

(37/272362)

2009–2019.

МИЛОШ
ГЛИГОРИН
СРЕТА
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2019.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Твоји НАЈМИЛИЈИ

3. фебруара навршава се пет година откада није
с нама наш вољени

1975–1999.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји: отац БОГОЉУБ, мајка ВЕРА, брат ГОРАН
с породицом и брат ВЛАДИМИР с породицом

(58/272402)

(75/272450)

У неверици и болу прошло је шест месеци од
када није с нама наш

6. фебруара 2019. навршава се тужна година како није с нама наша вољена

МИЛОМИР ТАНАСКОВИЋ

ЦВИЈЕТА ЂОРЂЕВИЋ

Полугодишњи помен даваћемо 2. фебруара
2019. године, у 13 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву.
Тугује за њим његова ПОРОДИЦА

Недостајеш нам и никада те нећемо заборавити.
Ћерка БИЉАНА и син ПРЕДРАГ с породицама

(19/272317)

(35/272360)

(126/272507)

Породица
ТОПАЛОВИЋ

ГОРДАНА ОКУКА

4. фебруара навршава
се десет година од смрти
наше

СЕЋАЊЕ

(52/272397)

5. фебруара 2019. навршава се две године како
није с нама наш драги

2. фебруара навршава се
тужних четрдесет дана

СЛАВИЦА
МИЛЕНКО ЛУКОВИЋ

СЛАВИЦЕ

С љубављу и поштовањем. Заувек си у нашим
срцима и мислима.
Твоји НАЈМИЛИЈИ

Године пролазе, а бол је
све јача.
Твоји: МАМА и ТАТА,
сестра МИЛЕНА са
породицом

(18/272314)

(4/272293)

Последњи поздрав

БОРКИ
СОКОЛОВСКОЈ

Дана 24. јануара 2019. напустила нас је наша драга

БОРКА СОКОЛОВСКА

СЛАВКО и ДРАГИЦА

Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији БЛАГОЈА, ИГОР и ЈЕЛЕНА

(56/272399)

(53/272399)

Чувам успомену на
тебе, твој лик и све што
си ми даривала. Знала
си колико те волим, али
никад нећеш знати
колико ми недостајеш.
Ћерка МИЛЕНА
са породицом
(5/272293)

Последњи поздрав

БОРКИ
СОКОЛОВСКОЈ
СЛОБОДАН, РУЖИЦА,
ЖАРКО и САЊА
(55/272399)

ДОБРИЛА
САВИЋ
12. I 2014–12. I 2019.

ЕМБЕЛИ
ЂЕРЂ

СЛОБОДАН
ЦВЕТКОВИЋ

1949–2018.

Сећамо те се са пуно
љубави, захвалности и
туге.
Твоји НАЈМИЛИЈИ

Супруга ДРАГИЦА и
ћерка НАТАША с
породицом

(28/272342)

(16/27231)

Последњи поздрав

БОРКИ
СОКОЛОВСКОЈ
НИКОЛА, РУМЕНА,
ДРАГАН и ДЕЈАН
(54/272399)

Вечно ћеш остати у
нашим срцима. Твоја
супруга ГИЗЕЛА, син
ЂЕРЂ с породицом и
ћерка ХАЈНАЛКА с
породицом
(17/272313)

Помен

ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ
9. фебруара 2019. навршава се година од смрти. Вечно
ожалошћена супруга ЈАЊА, ГОРАН и ГОРДАНА
(15/172310)
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: СЛОБОДАН АЏИЋ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ

ОД БАНАТА ПРЕМА КУВАЈТУ И – РИКВЕРЦ!
У ери када се све више наших
суграђана отискује у бели свет
у потрази за издашнијим извором егзистенције, а будући да
свако, у већој или мањој мери,
чезне за родном грудом, „Панчевац” им пружа прилику да
се мало олакшају у тренуцима
„носталгичарске” кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” проговориће понешто о томе како су изабрали
баш конкретну дестинацију, описаће је из свог угла и указати на
разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
Слободан Аџић, познатији као
Боле, рођен 1967. године, завршио је Економски факултет
у Београду, након чега је водио панчевачке фирме „Конструктор” и „Петрохемију”, а у
међувремену и општински извршни одбор.
Потом је докторирао, објавио више књига и научних радова и постао професор на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима.
Већ око годину и по дана он
се налази у Кувајту, где предаје на једном тамошњем универзитету. Пре тога је, такође,
као професор менаџмента и
маркетинга радио у Саудијској
Арабији.
Ригидно саудијско друштво
– Када је овде кренула економска криза, одлучио сам да, иако у већ поодмаклим годинама, потражим инострани ангажман. Како ни у Европи није
било тако сјајно, почео сам да
размишљам о богатијем Блиском истоку. Слао сам апликације на разне адресе, да би ми
2014. године стигао позитиван
одговор с престижног универзитета „King Fahd” из градића
Хафар ел Батин, са севера Саудијске Арабије, надомак Кувајта. У питању је шеријатска кон-

Арапски
зервативна средина, усред пустиње, па је, обрни-окрени, мој
живот тамо био веома досадан
и сводио се на режим „посао–
кућа”. С друге стране, услови
рада су готово савршени, јер су
Саудијци схватили да студенти
који заврше факултет на енглеском језику много више доприносе – почиње причу Боле.
Он је убрзо спознао да житељи те велике земље не воле

контакт са странцима, па чак
ни ако су муслимани, да је храна веома лоша, али да је најгоре у саобраћају.
– Седање за волан није препоручљиво, јер Саудијци возе
као луди, чак и у главној улици
јуре преко 200 на сат, па су ме,
када сам дошао тамо, дословце
учили како да прелазим улицу.
Невероватно је да не иду у затвор ако неког прегазе, већ плаћају одштету. И рецимо, ако
ударе белца, то их неће превише коштати, за разлику од камила, које су за њих статусни
симбол. Стога многи тамошњи
бедуини желе да поседују ову
егзотичну живуљку, иако практично живе од оваца као и вековима уназад. Саудијци су, суштински, племенско друштво,
засновано на религији из првог
миленијума, и поглавица им
одређује све, чак и то ко ће да
студира. Нису превише пријатељски настројени, у вези са
чим сам добио савет да треба
имати контакт само са онима

алкохола, нема свињетине и
најгоре је што нема слободе,
због чега сам највише желео да
се вратим – наводи овај панчевачки печалбар у белом свету.
Неподношљива пустињска
клима
Но испоставило се да му је следећа дестинација тек неколико
стотина километара удаљени
Кувајт, још једна држава која је
империју изградила искључиво на експлоатацији нафте, где
је такође на једном факултету
добио уговор на две године.
– Видевши све то блештавило, понадао сам се да ће бити
другачије. Али преварио сам
се – исто је. Док у Саудијској
Арабији нисам ни планирао да
зовем породицу, овде сам то
покушао након два месеца. И
убрзо смо установили да, поред лоше климе, та земља ни
по ком основу није за странце.
У ствари – јесте, али само за
оне муслиманске религије, јер
свега један од три милиона су

Пешчана олуја: тако изгледа, веровали или не!
који знају енглески, што значи
да имају и одређену људску ширину. И само друштвено устројство их умногоме спутава; главни ресурс нафту држи искључиво краљевска породица Сауд, а диктатура је ригидна. Та-

студенти
ко се догађало да ми скину неку објаву на „Фејсу”, попут оне
о девојци која је, преко Кувајта, побегла зато што је малтретирана. Иначе, жене су изузетно обесправљене: ван куће могу само одевене тако да им се
једино очи виде, а поред осталог, не смеју да се удају за немуслимана, док мужеви могу
да их убију и само због пуке
сум ње на не вер ство. Не ма

прави Кувајћани, који, с друге
стране, имају невиђене привилегије и бар 2.000 долара месечно од владе, а добијају и кућу, надокнаде за децу и штошта друго. Сам Кувајт је заправо град-државица као одавде до Вршца. Чак и подсећа на
Србију, изузев што је неупоредиво богатији. А друго је слично – за све ти треба веза, граде
без плана и реда, школовање
је прескупо а лоше и, нарочито, влада општи хаос на путевима. Због тих гужви све је
компликовано: кад с комшијом Грком хоћу на кафу, морам да потрошим три сата, што
је из овдашње визуре несхватљиво – наводи Аџић.
Према његовим речима, у
Кувајту је све папрено, па тако
хамбургер кошта 1.500 наших
динара и скупљи је од плодова
мора, а килограм телетине четири пута више и није поуздано неког нарочитог квалитета.
– У граду има много ресторана који више подсећају на
локале с брзом храном. Због
поменутих гужви најчешће се
наручује телефонски, путем доставе. Ни ту нема алкохола, а о
свињетини да и не говоримо,
јер су Кувајћани убеђени да је
она невиђено прљава и самим

тим исто мисле и за нас. У ствари, њихово месо за исхрану има
тежак укус и углавном се све
своди на пилетину, па кад дођем кући, не могу очима да је
видим. На пример, ни саудијско национално јело капса, то
јест некакво пилеће или јагњеће печење на пиринчу, по мени је потпуно безукусно. С нашом храном је једноставно неупоредиво. Једино што ми се
стварно допао колач под називом кунафа, прављен с козјим
сиром, а једе се док је врућ.
Али опет је преслатко, па ти
лако скочи шећер – каже Боле.

Боле као Арапин
Он додаје и да је клима за
наше прилике тако сурова да
је по доласку одмах пожелео
да се врати.
– Првих дана једва сам издржао, иако сам био „пелцован”
против свега и свачега, добио
сам бронхитис и неки вирус и
једва оздравио. Температуре су
лети чак и до абнормалних 60
степени Целзијуса, а зими падну на око 15. Кувајт је најгори,
јер дође и до нуле, а буде и пешчаних олуја. Е, то зна да изгледа као смак света: небо крене да се боји у наранџасто, пређе у црвено и заврши на црном,
када песак продире и кроз зид.
Да полудиш. Иако живим близу

ове школе без икакве надокнаде имају на располагању фискултурну салу и хол школе.
Самим тим се умањује цена тренирања за све ђаке, а добијамо
и могућност да се ученици који

Страну припремио

Јордан
Филиповић

примају новчану социјалну помоћ у потпуности ослободе плаћања – наводи директорка.

СА У ДИЈ ЦИ СЕ (НЕ) ИЗ ВИ ЊА ВА ЈУ!
Професор Аџић сликовито је описао неке животне погледе
Саудијаца.
– Интересантно је да су на једном испиту на моје питање
да ли се жене више извињавају од мушкараца, сви заокружили „не”. На основу тога укапирао сам да они суштински
немају никакав контакт са женама – наводи Боле.
се наочаре чим изађеш напоље. Притом, тамо све смрди у
ваздуху, сачувај боже! А тај њихов песак је као спржена земља. Једноставно, клима је немилосрдна и пријатно је само у

„Од Баната према Срему”, није
ми било свеједно. Ма, нигде није лепше него као уз Тамиш... –
у носталгичном духу завршава
„белосветску” причу овај окорели Панчевац.

Не купуј – удоми!

Више спорта – здравија и срећнија деца

У великој мери и из тог разлога у овој школи свакодневно
се чују весела дечја граја и
спортски покличи и поздрави
с каратеа, рукомета, фудбала
и фитнеса. Ученици за такав

климатизованом простору. И
кад си сам у тој негостољубивој
пустахији, мораш себе да бодриш како би нагурао расположење као да је сваки дан Божић. Али када сам први пут чуо

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ШКОЛА У БРЕСТОВЦУ НЕ НАПЛАЋУЈЕ ТЕРМИНЕ ЗА ТРЕНИНГЕ

Брестовачка Основна школа
„Олга Петров” већ дуже време
посебан акценат ставља на ваннаставне активности и здраве
стилове живота.
Према речима директорке те
образовне установе Далиборке
Брети Бојковић, на то утиче и
одлука да се не наплаћују термини за тренинге, што је данас права реткост.
– Тако радимо већ годинама,
па се може рећи да је већ постало традиција да спортисти

Призори из Кувајта
мора, само једанпут сам се помочио до колена, јер вода није
за купање – претопла је и препуна уља и нафте. У септембру
и октобру влада велика влага,
што је катастрофа: замагле ти

третман захваљују тиме што су
бројним дипломама и медаљама с разних такмичења украсили зидове и витрине брестовачке установе.

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.

Синко
Штене, с пореклом јазавичара, пронађено је смрзнуто и мокро у Војловици пре неколико дана, а притом
га је јурио чопор луталица из краја.
Неколико дана пре тога виђено је
на Стрелишту с већим псом, вероватно оцем, када су заједно остављени у кутији испред једне зграде
у насељу, по лошем времену и без
икаквог заклона.
Овај „слаткиш” је веома мио и
разигран, чиме ће сасвим сигурно усрећити неку племениту
душу. Заинтересовани за његово удомљавање могу се јавити
на телефон 066/36-66-99.

Медићи
Ови малишани су пре
извесног времена прона ђе ни без ика квог
склоништа надомак бувљака у Панчеву, а у
међувремену су добили кућицу, али и даље
траже топао дом.
Лепотанчићи се тренутно налазе одмах испод надвожњака према Јабуци, у близини недовршене спортске хале. Прави мали дундасти медведићи жељни су љубави, па иако неки добри људи брину о
њима, било би најбоље да се што пре склоне са улице у топле
домове.
Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
064/40-29-399.

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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АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

УСПЕСИ СА СВИХ СТРАНА

ПУКЛА СТОТКА У „ШУМИЦАМА”
Илкић и Смиљанић
заједно 55 поена
Комплетни против
Дунава

На престижном међународном турниру у стрељаштву,
који је одржан ове године од
23. до 27. јануара у Минхену,
надметало се преко 300 такмичара из 25 земаља. Боје
нашег града, као члан репрезентације Србије, бранио је
Дејан Пешић.
Он се такмичио у конкуренцији сениора у гађању из
ваздушне пушке и остварио
је солидан резултат од 623,9
кругова, али није успео да
се пласира у финале, јер су

с 591 кругом, а тим су чинили и Далибор Павловић (565)
и кадет Алекса Ракоњац (567
кругова). Најважније је да су
сви испунили услов за наступ
на Првенству Србије почетком марта у Смедереву.
Тим из нашег града који се
надметао у гађању из пиштоља освојио је бронзано одличје. Екипу су сачињавали
Ђорђе Јовчевић (545), Синиша Вељковић (480) и Јован
Павлица (529 кругова). И тим
„пиштољаша” обезбедио је

критеријуми за завршницу
такмичења били веома високи и износили су преко
630 кругова.
Дејан је ипак поновио класу стрелца међународног разреда, а наредног викенда ће
се такмичити на међународном турниру „Војводина куп”
у Новом Саду.
На Првенству Војводине за
јуниоре и сениоре по А-програму, одржаном прошлог
викенда у Новом Саду, уче-

норму за наступ на Првенству Србије.
На државни шампионат су
се пласирали и јуниори Ђорђе Јовчевић и Ема Пузић.
У шестом колу Лиге пионира Војводине, које је одржано протеклог викенда у Врбасу, наступила су три члана
Стрељачке дружине „Панчево 1813”, а четворо није кренуло због болести и лошег
времена. Учествовали су Ива
и Алекса Ракоњац и Огњен

Кошаркаши Тамиша су опет
на по бед нич ком ко ло се ку.
Пре ки ну ли су низ по ра за,
уздигнутих руку вратили су се
с неугодног гостовања и поново су на добром путу – на
оном који води у „сазвежђе”,
у Суперлигу.
Прошлог викенда на програму су биле утакмице 18. кола
Кошаркашке лиге Србије. Момци које предводи тренер Бојан
Јовичић гостовали су у главном граду, где су, у дворани
„Шумице”, одмерили снаге с
Беовуком, последњепласираним тимом који се грчевито
бори за опстанак, али и екипом која је недавно начинила
прворазредно изненађење када је савладала другопласирани Динамик. Панчевци ни на
овом гостовању нису били комплетни, јер су недостајали Стефан Митровић и Бранислав Лабудовић, али успели су у својим намерама: Беовук–Тамиш
99:103, по четвртинама: 25:25,
17:29, 27:26 и 30:23.
Била је то врло узбудљива и
неизвесна, права првенствена
утакмица, у којој су оба ривала желела тријумф. Момци из
оба тима истакли су се посебном ефикасношћу, па је око
200 гледалаца уживало у лепој
кошаркашкој представи. У одбрани се играло жестоко, агресивно, без калкулација, а епилог таквог надметања је чак деведесет слободних бацања.
Прва четвртина протекла је
у изједначеној игри, па се после првих десет минута утакмице на семафору појавио нерешен резултат – 25:25.
Тим из нашег града је до
осетније предности стигао у
другој четвртини, када је потпуно надиграо неугодног ривала. Душан Кнежевић и његови саиграчи испоштовали су
све договоре са својим стручним штабом, замисли свог тренера спровели су у дело, а када
је однос на терену такав, онда
Тамишу не би одолели ни много јачи ривали од Беовука. Панчевци су у свим елементима
игре надвисили домаћина, па
су на одмор отишли са дванаест поена „вишка” (42:54).
Кошаркаши Беовука су после паузе заиграли мало боље,

успели су да се одбране од силних налета играча Тамиша и
трећу четвртину су завршили
у плусу (27:26), па су у последњих десет минута овог интересантног дуела ушли с једанаест поена заостатка.
Беовук се није предавао, заиграо је на све или ништа и
свим силама је покушавао да
дође до резултатског прикључка. Живановићевом „тројком”
минут и пет секунди пре краја меча Београђани су смањили предност Тамиша на само
два поена (97:99). Уследио је
драматичан финиш утакми-

бацања осигурали заслужену
победу Тамиша.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Александар Илкић (28 поена), Иван Смиљанић (27), Ду шан Кне же вић
(шест), Бојан Крстовић (четири), Братислав Јековић (девет), Александар Торњански
(шест), Алекса Чабрило (пет),
Саша Радовић (осам поена) и
Милоје Шушић.
– Готово целим током држали смо утакмицу под контролом. Водили смо све време и на крају смо заслужено
славили. Мало нас је пореме-

це, домаћи кошаркаши су промашили шутове за три поена,
а на крају су Крстовић и Смиља нић с ли ни је сло бод них

тила пета лична грешка Кнежевића, шест минута пре краја, али добро се све завршило.
Домаћин је успео да нам се

резултатски приближи, успешно смо одбили потом све нападе и меч привели крају. Идемо даље. Ове недеље смо били комплетни на тренинзима
и то је најважније. Очекујемо
мегдан с Дунавом на нашем
терену, а потом два узастопна
гостовања. У питању су неугодни ривали, који ће против
нас играти с много мотива,
али ве ру јем да мо же мо да
остваримо резултате који нам
одговарају. Боримо се за место које води у Суперлигу и
надамо се да ћемо успети у
својим намерама – рекао је у
телефонском разговору тренер Тамиша Бојан Јовичић.
У суботу, 2. фебруара, у наш
град стиже екипа Дунава. Биће то добра прилика да Душан
Кнежевић и његови саиграчи
наставе победнички низ.
Настављено је надметање и
у Првој регионалној лиги група „Север”. Крис-крос је на
свом терену изгубио од новосадског Стара са 83:94, по четвртинама: 20:18, 25:20, 28:24
и 21:21.
Гости из Новог Сада били су
изузетно расположени за игру,
па су заслужено однели победу и доказали да се не налазе
случајно у врху табеле.
У следећем колу кошаркаши Крис-кроса на свом терену
игра ју про тив Но ве Па зо ве.
Утакмица је заказана за суботу, 2. фебруар, од 19.30, у школи „Јован Јовановић Змај”.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА У КИКИНДИ

ДЕСЕТ ТАКМИЧАРА – СЕДАМ МЕДАЉА
Чланови Стреличарског клуба
Панчево у недељу, 27. јануара,
учествовали су на такмичењу
под називом „Отворени куп Кикинде”. Десеточлана „експедиција” из нашег града, иако се

ствовало је осам такмичара
и две мушке екипе Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Иако је клуб из нашег града
био у ослабљеном саставу,
без Дејана Пешића, који се
надметао у Минхену, Александра Зубовића, који је одсуствовао због рођења трећег сина, и Теодоре Кондић,
због повреде руке, СД „Панчево 1813” остварио је запажен резултат.
Екипа сениора у гађању из
ваздушне пушке заузела је
четврто место. Габриел Даутовић је освојио друго место,

Стране припремио

Александар
Живковић

Бунчић, који је остварио лични рекорд са 156 кругова.
Такође у Врбасу, одржано
је и треће коло Лиге кадета и
млађих јуниора Војводине по
Б-програму.
Екипа млађих јуниора у гађању из пиштоља је освојила
друго место, иако је имала
квар и замену пиштоља. Велимир Нинковић је тријумфовао у кадетској конкуренцији са 499 кругова, а био је
и пети млађи јуниор. Алекса
Ракоњац је с 569 кругова шести кадет, а осми млађи јуниор у гађању из пушке. Михајло Слијепчевић је освојио сребро у надметању кадета, док
је у групи старијих стрелаца
био шести. Добар пласман су
остварили и Вељко Лазовски
и Марина Мијатовић.

једва пробила кроз нерашчишћене путеве, остварила је запажен резултат на овом такмичењу. Успех још више добија на значају ако се зна да је на
турниру у Кикинди конкуренција била веома
јака, јер се надметало преко 60
стреличара.
У конкуренцији ветерана који су се такмичили у га ђа њу
олимпијским луком Ду шан Гр бић је осво јио
бронзано одличје. Медаљу истог
сјаја, али у такмичењу сениора,
заслужио је Дејан Форго. Барба ра Бе кић је
три јум фо ва ла у
надметању јуниорки, док је Ана
Ве ли ми ров за служила најсјајни је од лич је у
конкуренцији пионирки, такође у

гађању олимпијским луком.
Стефан Кљајић је освојио сребро у групи кадета, а још једном је одличан био и Лазар
Андреев. Овај талентовани дечак оки тио се нај сјај ни јим
одлич јем у кон ку рен ци ји

пионира, а поставио је и нови
државни рекорд, који сада износи 564 круга.
Стефан Жикић је освојио
сребрно одличје у гађању компаунд луком у конкуренцији
сениора.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈНИ ИЛИЈА
Последња недеља у јануару је
време када се Србија укључује
у Међународно симултано такмичење у решавању шаховских
проблема.
Ово најмасовније светско решавачко надметање подељено
је у три категорије, од којих се
„рејтингују” само прва и најтежа група. Петнаести пут заредом надметали су се представници 32 земље на 49 локација,

а домаћин најбољим проблемистима из Србије био је Земунски шах клуб. Ово је уједно било прво од укупно шест
кола Лиге решавача Србије за
2019. годину.
Млади Панчевац Илија Серафимовић овог пута је доказао да освојено друго место у
укупном поретку Лиге за прошлу годину није било случајност. Поново је заблистао и, са
44,5 поена од могућих 60, тријумфовао испред својих старијих колега из репрезентације.
Укупан пласман на светском
нивоу знаће се средином фебруара, после сумирања резултата из свих земаља учесница.
Према искуству из претходних година, већ сада се може
рећи да је наш четрнаестогодишњи суграђанин остварио завидан резултат у конкуренцији најбољих светских решавача и зарадио рејтинг за прелазак границе од 2.200 бодова.
Наредно коло Лиге решавача Србије биће на програму
крајем марта, што ће бити генерална проба за наступ на
Европском првенству, које ће
почетком маја бити одржано у
Атини.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ДОЧЕКУЈЕ ЗВЕЗДУ

НОВИ ТРОФЕЈИ

12,70 м, који му је донео сребрну медаљу.
Наредног викенда биће одржано Првенство Србије за млађе јуниоре, на којем ће Динамо наступити у пуном саставу.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

Све је спремно за
наставак шампионата

СУПЕРЛИГА
жене
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Дерби кола и у
директном преносу

ПРВА ЛИГА
Лозница: ЛОЗНИЦА–БОРАЦ

Рукомет
Љубитељи игре с лепљивом лоптом са уживањем су протеклих
дана могли да прате дешавања
са Светског првенства у рукомету. Иако се наш национални тим није прославио на највећем планетарном догађају,
репрезентативци Данске, Норвешке, Француске, Немачке и
осталих рукометних велесила
својим мајсторијама мамили
су уздахе заљубљеника у овај
спорт широм света.
И сада је дошло време да се
вратимо домаћим такмичењима. Викенд пред нама доноси
наставак првенствене трке за
бодове у Суперлиги. Све очи
поклоника рукомета у Србији,
а у нашем граду посебно, биће
упрте у панчевачки Динамо.
Тим из нашег града је у првом
де лу шам пи о на та оства рио
историјски подвиг, до сада незабележен у српском рукомету
– одиграо је тринаест утакмица и постигао тринаест победа.
Момци које предводи тренер Иван Петковић у недељу,
3. фебруара, у Хали спортова
на Стрелишту дочекују Црвену звезду. Биће то прва званична утакмица по окончању
зимске паузе, а уједно и дерби

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 18 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
субота, 18.30
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – Н. ПАЗОВА
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

кола, који ће бити директно
преношен на РТС-у.
– Спремно дочекујемо наставак првенствене трке. Задовољан сам како су момци радили
током припремног периода, а
што је најважније, сви су здрави и на окупу. Црвена звезда је
озбиљан противник, неће нам
бити нимало лако, поготово што
је то прва утакмица после паузе. Ипак, верујем да ћемо при-

казати добру игру и надам се да
можемо да наставимо победнички низ. Позвао бих и публику да дође у што већем броју у
Халу спортова и да нам, као што
је то било и до сада, буде од велике помоћи у још једном важном првенственом окршају –
рекао је Иван Петковић, шеф
стручног штаба панчевачких
„жуто-црних”.
Не треба сумњати да је пред
нама још једна рукометна посластица. Бранко Радановић и
његови саиграчи спремни су
да наставе победнички поход
кроз српску рукометну елиту.
Зато их и треба подржати.
Дакле, утакмица између Динама и Црвене звезде биће на
програму у недељу, 3. фебруара, у 18 сати.
Прошлог викенда у Пригревици је одигран други турнир
Суперлиге Војводине за пио-

нире. Динамо је играо појачан
Алексом Јаћимовским из Јабуке, а вољом жреба два пута
је одмерио снаге са истим ривалом. Панчевци су у првом
мечу савладали Графичар из
Бездана са 18:14, а у другој
утакмици су тријумфовали са
22:10. Динамо тренутно заузима друго место на табели, а
прве четири екипе обезбеђују
учешће на државном првенству. Наредни турнир биће на
програму 9. фебруара у Панчеву.
Идућег викенда, у суботу,
2. фебруара, такође у нашем
граду, биће одржан први турнир Су пер ли ге Вој во ди не,
али у конкуренцији млађих
пионира.
Екипа Рукометне академије
Динамо састаће се с ТСК-ом
из Темерина и Потисјем из Аде.
Такмичење почиње у 10 сати.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–УБ

3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НАПРЕДАК

3:1

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ

99:103

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СТАР

83:94
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ПОВРЕДА
БИТЕВИЋА
Најбољи српски каратиста Слободан Битевић није имао нимало среће на свом првом такмичењу у 2019. години.
Ње гов на ступ на тур ни ру
Премијер светске лиге у Паризу завршио се већ у првом
колу поразом од такмичара из

НОВИ УСПЕСИ АК-а ПАНОНИЈА

АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ЈУНИОРЕ
У атлетској дворани у Београду у уторак, 22. јануара, одржано је Отворено првенство Београда у атлетици за млађе јуниоре. Запажен резултат у јакој конкуренцији остварили су
и чланови Атлетског клуба Динамо.
Марија Мркела је тријумфовaла у трци на 400 м, са
фантастичним резултатом и
новим личним рекордом, који
сада износи 59,20 секунди. Андреја Божанић је освојио бронзану медаљу у трци на 1.500
метара, с временом од пет мину та. Стра хи ња Стев шић се
надметао у трци на 800 м и такође је зарадио бронзано одличје. Он је ову деоницу истрчао за два минута и десет секунди. У дисциплини бацање
кугле Алекса Живанов је оборио лични рекорд с хицем од
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Петак, 1. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БРОНЗА ЗА МИОНУ БРКИЋ

Такмичари АК-а Динамо учествовали су прошлог викенда
на Првенству Србије за јуниоре, које је одржано у нашем
главном граду. У конкуренцији 300 атлетичара постигли су
запажене резултате.
Најуспешнија је била Миона Бркић. Иако још увек млађа јуниорка, такмичила се са
две године старијим девојкама и освојила је бронзану медаљу у трци на 3.000 м, истрчавши лични рекорд од 11:25.
Тако је дугопругашка секција
Динама, коју предводи тренер
Слободан Маринков, добила
атле ти чар ку од ко је се у

будућности могу очекивати још
бољи резултати.
Иван Божанић је заузео пето место у трци на 200 м, док
је на 400 м био шести. Пионирка Марија Мркела се надметала на 400 м, са четири године старијим девојкама. Трку је завршила на четвртом месту с временом 1:00,57. Анастасија Мркела је учествовала
у тркама на 200 м и 400 м, али
због болести није могла да пружи свој максимум.
У наредном периоду атлетичарима Динама предстоје првенства Србије за пионире и
сениоре.

ДОБРА ПРОВЕРА ЗА
НАРЕДНА ИСКУШЕЊА
Чланови Атлетског клуба Панонија били су веома активни
у претходном периоду.
На Отвореном првенству Београда за пионирке наступиле
су Ана Драгојевић и Хана Јарамаз. Ана се надметала у трци на 300 м, а у јакој конкуренцији од 45 атлетичарки заузела је седмо место. Запажен
наступ имала је и Хана у трци
на 600 метара. У конкуренцији с три године старијим атлетичаркама заузела је такође
седмо место.
Већ у среду, 23. јануара, одржано је и такмичење за млађе
јуниоре, такође у организацији Атлетског савеза Београда.
У изузетно занимљивој трци
на 800 м Миља Остојин је, с
последње позиције, тактички
трчала и престизала једну по
јед ну атле ти чар ку, да би у

самом циљу, скоро у фото-финишу, освојила сребрну медаљу с резултатом 2:36,27, који
је уједно и њен нови лични ре-

корд у тој дисциплини. Овим
се Миља Остојин први пут уписала у листу најуспешнијих, с
титулом вицешампионке Београда.
Канаде, и то због повреде руке. Битевић је средином меча
у једном нападу и контакту с
противником осетио јак бол у
левој шаци и био је онемогућен да до краја меча било шта
учини. На крају је лекар констатовао да се вероватно ради
о прелому, што је и утврђено
приликом снимања у Панчеву.
Битевићу сада предстоји опоравак и нада да ће бити у могућности да санира повреду и
да се припреми за наступ на
Европском првенству, које ће
бити одржано крајем марта у
Шпанији.
Након тога заблистао је и
Дамјан Чикић, спринтер Паноније, у дисциплини на 200
м. Стартовао је у другој квалификационој групи и, са изузетном брзином, оставио све такмичаре иза себе, с резултатом
24,69, али је у укупном пласману заузео четврто место.
Остаје жал што није учествовао у првој групи, у којој би се
вероватно докопао и медаље.
На Првенству Србије за старије јуниоре, 26. и 27. јануара,
нови успех је забележио Стефан Лазић, који је освојио сребрну медаљу у брзом ходању
на дистанци од 3.000 метара.
Урош Остојин је седми стигао
на циљ у трци на 800 м.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф5)
Избор Р. Радојевић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” СЕ ВРАТИЛЕ У ЖИВОТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Изгубљени

Следи надметање у
мини-лиги

Панчевачке „лавице” неће тако лако
продати кожу. Када су их већ готово
сви били отписали, одбојкашице Динама су финиш првенствене трке за бодове у Суперлиги Србије учиниле крајње
занимљивим.
Девојке које предводи тренер Никола Јерковић заблистале су победом над
Железничаром из Лајковца, потом су у
Београду освојиле „само” бод, јер су
биле ближе великом тријумфу над фаворизованом Црвеном звездом, па су
већ тада најавиле да ће до краја шампионата представљати тврд орах свим
противницима.

Јакшић и Сара Павловић. Ипак, ни девојке са Уба, иначе много искуснији састав, нису се лако предавале. Водила се
велика борба за сваку лопту све до резултата 18:18, а онда је на сервис-линију стала Милица Шорак и потпуно
пореметила пријем гостујућег тима. На
22:19 повисила је Драгана Марковић,
сет-лопту домаћем тиму донела је управо Милица Шорак, а последњи ударац
ривалу задала је све боља Ана Јакшић.
У другом сету „лавице” су кренуле
још јаче. Повеле су са 7:1 и натерале
Маријану Боричић, тренера гостујућег
тима, да затражи тајм-аут. Убљанке су
успеле да се мало консолидују, али је
Динамо велику предност имао и на „одмору за рекламе” (12:7). Одлично су
играле и Јелена Петров и Сања Ђурђевић, које су се смењивале на позицији
либера. Браниле су готово све, грешке
су смањиле на минимум, прецизно су

Прошлог викенда у Хали спортова на
Стрелишту гостовао је Уб, главни конкурент Динаму у борби за опстанак. Била
је то утакмица од велике важности за
домаћи тим, јер му је само победа продужавала наду да до краја првенства може да избегне селидбу у нижи ранг. И
„лавице” су успеле у својим намерама:
Динамо–Уб 3:2, по сетовима 25:20, 25:22,
18:25, 18:25 и 15:7.
Око 300 поклоника игре преко мреже, колико их се прошле суботе окупило у панчевачком „храму спорта”, могло је да ужива у доброј одбојкашкој
представи. Јелена Петров и њене саиграчице од самог почетка овог важног
дуела заиграле су с много воље и позитивне енергије. Почело је поенима Драгане Марковић, а наставиле су Ана

додавале лопту саиграчицама... Ударна
игла Динама и овог пута била је изванредна Сара Павловић, коју гошће нису
могле да зауставе. Девојке са Уба ниједном у овом сету нису биле у предности, „лавице” су их једноставно у потпуности надиграле и смирено су дошле
до високог вођства од 2:0.
Уследио је потом пад у игри домаћег
тима. Концентрација је попустила, страх
од победе као да је везивао руке, па су
грешке почеле да се ређају као на траци.
Гошће нису играле толико боље колико
су им Јована Симић и саиграчице поклањале лаке поене. Уб је на техничком
тајм-ауту имао предност од 12:6 и до
краја сета није дозвољавао изненађење.
Готово иста слика виђена је и у четвр том се ту. Од бој ка ши це Ди на ма

Борац ниже победе

никако нису успевале да дођу до своје
игре, да поврате моћ. Гошће су наставиле у истом ритму, па су релативно
брзо стигле до изједначења и потпуно
су се вратиле у меч.
Чекао се пети сет. Један од најбитнијих у последњих неколико година, бар
када је ЖОК Динамо у питању. Или ће
нада бити продужена или ће доћи крај
суперлигашке бајке... Године су стале у
само један сет. Није било много приче
у краткој паузи. Морало је да се игра на
срце, на тренутак, на инспирацију...
Ипак, много боља атмосфера у табору панчевачких „лавица” допринела је
да се тим из нашег града дигне из пепела. Одговорност је преузела Сара Павловић, која је у петом сету једноставно
„демолирала” екипу са Уба. Панчевке
су повеле са 4:2 и до краја сета су само
увећавали своју предност. Тачку на овај
узбудљив меч ставила је Сара Павловић, и то блоком „један на један”.
Нека остане забележено да су у једном од најважнијих мечева за Динамо
наступиле: Јована Симић, Сања Ђурђевић, Марина Ранисављевић, Сара Павловић, Тијана Митровић, Ана Јакшић,
Милица Шорак, Бјанка Петковић, Драгана Марковић и Јелена Петров.
Наредног викенда стартује трка у плејаут мини-лиги. „Лавице” гостују у Београду, где ће одмерити снаге с Партизаном, а потом их на свом терену поново
очекује дуел са Убом.
Одбојкаши Борца наставили су да нижу победе у Првој лиги. Они су у 16. колу Прве лиге на свом терену савладали
Напредак из Крушевца с 3:1, по сетовима: 25:15, 25:22, 22:25 и 25:15.
Иако су Крушевљани у наш град стигли као тим који је „везао” пет узастопних победа и екипа која је савладала и
другопласирани Ниш, у дуелу против
момака које с клупе предводи тренер
Душан Јовић нису имали шта да траже.
Ударне игле Борца, бар када је освајање поена у питању, били су Бојан Познић и Душан Гмитровић, али сјајно су
играли и: Милан Зиндовић, Немања
Милетић, Саша Рајковић, Ненад Мадић и Јован Дробњак, а свој удео дали
су и Јован Ковачић и Никола Крстић.
Овог пута у игру није улазио само капитен Борца Давор Милошевић.
Идућег викенда „борци” путују у Лозницу, где ће се састати са истоименим
домаћином, који заузима последње место на табели. Уколико буду играли ангажовано и мотивисано, одбојкаши Борца неће имати никаквих проблема, па
навијачи очекују да наставе победнички низ.
А. Живковић

1, 2, 3, 4.
Изгубљени!
Има нас још.
Годинама причају нема нас пуно,
а све нас је више, све нас је више.
Годинама причају има нас мало,
а све нас је више.

Нафта
Рукама покривам очи и нестајем из собе,
више не чујем куцање на врата.
Не траже ме јер ме нема, сјећам се...
Покривених очију тата се играо с кишом,
на великом спремнику бензина.
То је стара нафтна игра,
капи звоне динг-донг, кап по кап, динг-донг.

Дијете у времену
У даљини чујем музику неку и питам себе гдје ли си сада.
Ја сваког дана проклињем себе
зашто те другом препустих лако.
Пјевао сам пјесме, надо се бољем и
безброј пута уз гитару плако.
Ниси ме вољела у оно вријеме,
а ја сам желио само једно...
Текст и музика: Лет 3

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ада Бркић,
гимназијалка:

Никола Минић,
гимназијалац:

Михајло Србуљ,
гимназијалац:

– Излазићу, писаћу
песме и припремаћу
се за наредни наступ
који ћу имати на
фестивалу „Moonwalk”.

– Тренутно су
актуелне прославе
осамнаестих рођендана, па ћу и овог
викенда ићи на
неку журку.

– Одмараћу се,
али ћу и учити за
пријемни. Увелико су
почеле су припреме
за упис на факултет.
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