Много више отрова иде
кроз град, а сви ћуте
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Зашто је „Сланинијада”
остала без спонзора

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 1. МАРТА 2019.

Број 4804, година CL

ЖЕЉА

Заштитник
грађана
Прошле године
помоћ тражило
1.127 особа
» страна 4

Еколошки извештај
Не дишите дубоко,
ваздух је загађен
» страна 6

Хроника
Стижу бољи дани за
Општу болницу
» страна 8

Странци међу нама

МОЈ СТАВ: ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, НАРОДНА ПОСЛАНИЦА

АКО СМО ГЛУВИ, НИСМО ГЛУПИ
Како неко без чула слуха
може да одлучи за кога
ће гласати на изборима?
Већина глувих особа себе
не сматра особом са
инвалидитетом
Најстручнији тумачи
углавном деца глувих
родитеља
Одмах на почетку разговора Љупка
Ми хај лов ска, по сла ни ца На род не
скупштине Републике Србије, показује колико је духовита, чак и у моментима када је тема веома деликатна, попут ове: препреке на које наилазе глуве и наглуве особе.
Она прича:
– Верујем да не постоји особа која
је гледала филм „Маратонци трче
почасни круг”, а да се не сећа чувене
реплике Мије Алексића на питање

Богдана Диклића: „Колики је мој
део?” Гласила је: „Ако си луд, ниси
глув, чујеш шта пише”. Ако покушамо да кроз ову чувену реченицу укажемо на позицију глувих особа у Србији, потребан је само мало другачији распоред речи да се веродостојно прикаже оно што се деценијама
по ку ша ва об ја сни ти ка ко ра зним
„стручњацима” који раде с глувима,
тако и широким народним масама.
Реченица би гласила: ако смо глуви,
нисмо глупи!

Језик глувих као матерњи
Према подацима пописа из 2011.
године, у Србији се око 150.000 људи
изјаснило да има одређене изазове
када је у питању слух и око 60.000 је
рекло да има тешкоће у комуникацији. Нема прецизних података о томе
колики је број глувих људи којима је
српски знаковни језик матерњи, а
процена организација које се баве
унапређењем положаја глувих особа,
јесте да је то око 70.000 људи.

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

– Већина глувих особа, посебно
оних који не чују од рођења, себе не
сматра особом са инвалидитетом, већ
делом социо-културолошко-лингвистичке заједнице где је знаковни језик оно што суштински повезује људе. Овај покрет широм света инсистира да се реч глув пише великим
словом Г, како би се перцепција о
глувима преусмерила с недостатка
или оштећења на културолошку одредницу – објашњава Љупка Михајловска.
Само један од примера колико је
знаковни језик снажно средство повезивања заједнице глувих, каже она,
јесте тај да ће се глува особа из Србије која користи српски знаковни
језик лакше споразумети с неким
из, на пример, Француске ко користи француски знаковни језик него
с било ким из Србије ко не зна знаков ни је зик ни ти по зна је ње го ву
структуру.
Због комуникацијских баријера с
већинском популацијом читава једна
заједница људи искључена је из готово

у Панчево

свих сегмената живота и нема приступ благовременом и правоверном
информисању, чак ни када су ванредне ситуације у питању.

» страна 9

Срж проблема у образовању

Вуле Журић:

Љупка Михајловска је јасна:
– Глуви се свакодневно суочавају с
препрекама услед комуникацијских
баријера. Често се дешава да глува
особа код лекара чека и по неколико
сати јер не зна да је прозвана, а здравствени радници очекују да је неко дошао с глувом особом. Када се приликом куповине авионске карте глува
особа изјасни да јој је потребна асистенција, на аеродрому их сачека помоћно особље са инвалидским колицима, а не тумач знаковног језика.
На јавним сервисима – РТС-у и
РТВ-у – преводе се кратке вести, постоји и превод седница Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине на
Радио-телевизији Војводине, али осим
тога преводе свих осталих садржаја
није нигде могуће видети.
(Наставак на страни 5)

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Прилика за помоћ 6. марта
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 просторијама Црвеног крста,
у Улици Жарка Зрењанина 15, и то само средом, од 9 до
12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва у школама и компанијама,
а за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст и
Завод за трансфузију крви Војводине. У ово доба године резерве су
увек ниске, па Завод апелује на грађане да се одазову акцијама давалаштва у својим градовима. Поред

Кад те срце доведе

редовне градске акције, која је реализована у среду, 27. фебруара, дан
касније, 28. фебруара, крв су дали
и ученици Техничке школе „23. мај”.
Наредну прилику да хуманим гестом давања крви
неком спасете живот имаћете у среду, 6. марта, од 9 до
12 сати, у Црвеном
крсту. Искористите
је! Да подсетимо,
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.

Записи
Град чине људи
» страна 10

Фото-репортажа

На изложби се шепурили
лепотани свих боја
» страна 29

Спорт

Нова „меч-лопта”
за Тамиш
» страна 30
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ДРУГА СТРАНА

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

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Збогом, завичају!
Ни јака киша која је падала пре десет дана није спречила грађане
Скопља да на симболичан начин изразе револт због све масовнијег
исељавања из Македоније. Стотине њих донели су ципеле и поређали их испред зграде владе те земље.
То није била било каква обућа, већ она која је припадала њиховим најдражима пре него што су заувек отишли из Македоније. Становници те државе хтели су да тако искажу свој револт политичарима због егзодуса који не престаје.
„Порука је јасна, ово су ципеле наших најмилијих који су напустили Македонију. Има на хиљаде пари ципела. Овако хоћемо да
изразимо наше негодовање због модерног егзодуса – масовне емиграције из Македоније. То показују подаци Светске банке. Ова влада не чини ништа да то заустави, немају чак ни податке колико људи се иселило”, поручила је једна активисткиња организације „Ми
заслужујемо боље”.
Одласци људи преко границе у потрази за бољим животом нису
само македонска специфичност. Кофери се пакују широм Балкана
(у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори итд.), а стотине оних
који су планирали да се одселе и заувек оду из завичаја ужурбано
уче немачки, енглески, норвешки, шведски и друге језике држава
које су широм отвориле врата за стране раднике.
Намеће се питање: ако је тако сада, како ће тек бити, кад те земље
додатно олакшавају процедуре за усељавање онима који би хтели
да раде за веће личне дохотке него у земљама где живе. Истине ради, плате које се зарађују овде, „на брдовитом Балкану”, од неколико стотина евра, одговарају половини износа који се у западној Европи исплаћују на име социјалне помоћи.
Друго, парадоксално је да исељавање из Македоније, Србије, Босне и Херцеговине и других балканских држава не престаје упркос
томе што те државе још увек нису чланице Европске уније!? Иако је
тако, они који су одлучили да заувек оду на Запад, успевају да нађу
„рупе” у законима и да се иселе у Немачку, Аустрију, као и у скандинавске и друге земље ЕУ.
Њени лидери то добро виде, па су зато пријем нових чланица одложили за неко друго време. Ако је сада тако, како би тек било када
би се Европска унија проширила и примила нове чланове? Уколико
се зна да су стотине хиљада Срба заувек променили место боравка и
одселили се из ове земље, колико људи би остало у Србији да сутра
постанемо чланица Европске уније?
* * *
Обожаваоци спорта и кошарке могли су да одахну након што се на
утакмици одиграној у недељу по подне у дворани „Александар Николић” последњи пут чула судијска пиштаљка. Хвала богу, све је решено, идемо на Светско првенство у кошарци у Кини, победили смо
Израел.
Драж те победе је у томе што је расположена репрезентација под
вођством селектора Ђорђевића „прегазила” и „разбила” противника
с двадесет једним поеном разлике! Додуше, руку на срце, пласман
на Светско првенство изборили смо у последњој утакмици квалификација, али да ли је то још важно?
Много је битније да је селектор Ђорђевић после претходне утакмице и пораза који смо претрпели од Естоније успео да на време
мотивише и подигне наш тим и да играчима врати неопходно самопоуздање. То се јасно видело у прошлонедељној утакмици, јер
смо напросто „одували” иначе солидну екипу Израела, која нас је
претходно победила у првој квалификационој утакмици. Сале Ђорђевић је показао да зна знање и да ће Србији још доносити медаље.
* * *
У једном тиражном енглеском дневном листу ових дана је објављена репортажа о нашем познатом хирургу Мирку Бумбаширевићу,
који је недавно са успехом оперисао водитељку „Пинка” и вратио
јој руку која јој је покидана у саобраћајној несрећи.
Енглески новинари су о његовом успеху писали као о чуду, иако
то није био први пут да је тај лекар учинио сличан подвиг. Он је више пута до сада са успехом враћао наду људима који су остајали без
прстију и руку, због чега у микрохирургији важи за једног од најбољих на свету.
Међутим, шта вреди када се за њега мало знало до несреће коју је
доживела водитељка „Пинка”? Да ли је могло да буде другачије ако
се узме у обзир да укус јавности одавно диктирају таблоиди и да су
њихове прве стране резервисане за звезде ријалити шоуа, спортисте, криминалце и естрадне личности?

ФОТОГРАФИЈА Панчевачки понос – Панука.
У Пољопривредној школи „Јосиф Панчић”
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.

ЗА ИСТИ ПРОБЛЕМ У ДВА ГРАДА
– РАЗЛИЧИТЕ ОДЛУКЕ
Има ли право Градски одбор Социјалистичке партије Србије да и даље користи просторије у огромној кући у
Улици Жарка Зрењанина 17 које су
после Другог светског рата национализоване и одузете некадашњим власницима – једна је од тема у „Панчевцу” број 4214, који је изашао из
штампе 12. октобра 2007. године.
Све је почело када је Градски одбор
Лиге социјалдемократа Војводине пре
дванаест година Градском јавном правобранилаштву упутио писмо у коме
је поставио питање имају ли панчевачки социјалисти право да и даље користе кућу у Жарка Зрењанина 17.
Градско јавно правобранилаштво је
одговорило и навело да је спорна некретнина у власништву државе, те да
нема ничег спорног у томе што је користе панчевачки социјалисти.
Међутим, аутор тог текста у „Панчевцу” навео је да је исти случај као
у Панчеву постојао и у Кикинди, где
су тамошњи социјалисти такође присвојили кућу која је била национализована.
За разлику од Панчева, зрењанинско јавно правобранилаштво, које је
било надлежно за Кикинду, наредило је социјалистима да се
иселе и да испразне просторије
које су користили. Аутор текста
у нашем листу поставио је питање како је могуће да у два случаја буду донете различите одлуке
и оценио да је тиме доказано да
државне институције раде у интересу Социјалистичке партије
Србије.
„Панчевац” број 4214 извештавао је и о седници Градског

већа на којој је једна од тачака дневног реда била приватизација локалног
радија и телевизије.
Већином гласова је
усвојен закључак да
нема ничег спорног
у томе да та медијска кућа постане
приватна и да локална власт нема
ништа против тога.
Једна од тема нашег листа пре дванаест година била је
приватизација Стакларе. Та фабрика је
једна у низу оних које су пропале и које
су уништене током
претходних година,
али „Панчевац” је
објавио податак који је наводио на размишљање: дугови
Стакларе су процењени на шест мили-

она евра, а вредност њене имовине
на седамнаест милиона евра. Како је онда могуће да за њу
није било спаса? Иако су стигле две понуде за куповину те
фабрике, од њих
никада није било
ништа.
Наш лист је извештавао и о трибини

одржаној на иницијативу
локалне политичке групације СПАС којом је обележена седмогодишњица од
великих демонстрација одржаних октобра 2000. године.
На њој је истакнуто да велики број наших грађана и данас осећа незадовољство,
разочарање и апатију због
неиспуњених обећања политичара и њихових партија.
Чуло се и да је неопходно наставити борбу мирним средствима како би се активирали они који желе да
допринесу бољем животу, а
мука им је од политике.
У „Панчевцу” број 4214 могло је да се прочита и о великим гужвама за преглед на
скенеру у Општој болници.
Др Милан Ковијанић, тадашњи помоћник управника
болнице, тим поводом је за
наш лист изјавио да је анализама броја оних пацијената
који се прегледају на скенеру
утврђено да је тај дијагностички апарат максимално искоришћен. Према његовим речима, на
њему се свакодневно тада прегледало
по 20 пацијената, што је 50 одсто више од прописаног норматива. Додао
је да би број прегледаних могао да буде већи када би скенер радио у две
смене, пре подне и по подне, до 19
сати. Међутим, није било довољно медицинског особља за рад на том уређају, а ни новца којим би се платио
њихов рад.
Михајло Глигорић
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ПОЗНАТА ПРИРЕДБА КАО КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ СКАНДАЛА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

„СЛАНИНИЈАДА” ТРЕСЕ ПАРИЗ

Завод „Панчевац”
први у свему

Најпознатија
манифестација у
Качареву остала је
без покровитеља!
Само недељу дана пошто је
окончана 32. „Сланинијада”,
Ненад Новаковић, који се пре
две године прихватио покровитељства над приредбом, у
отвореном писму поручио је:
нећу више!
„Као рођени Качаревац, са
чистим срцем и пуном душом
желео сам да дам свој скроман
допринос унапређењу и развоју ’Сланинијаде’ и да јој помогнем да добије не само национални већ и међународни
значај. То је основни разлог
због кога сам пре две године, у
договору с људима који су ме
замолили, а који су већ годинама у овој причи, одлучио да
дам све од себе и помогнем
њеном развоју. У ову причу, без
намере да се окористим или
задобијем личну корист од преузимања ’Сланинијаде’, уложио

сам своја лична средства с намером не да ми се врате, већ
да народ Качарева има од тога
највише користи”, написао је
овај познати панчевачки бизнисмен на почетку свог обраћања јавности.
У наставку, он је набројао
сва достигнућа у 2018. и 2019.
години: повећан број учесника и посетилаца, као и видљи-

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОКРУГУ

Грип се повлачи

вост на телевизијама с националном фреквенцијом, да би
с не скри ве ном гор чи ном
констатовао:
„Наравно, као што то, нажалост, готово увек бива у нашој
средини, постоје људи који не
могу да вам опросте успех”.
Не улазећи у објашњавање
овог суда, Новаковић је, после
изражавања захвалности свима

БАХАТОСТ ФИРМЕ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Чест гост у судници
Држава у држави

Укупан интензитет активности
вируса грипа у Јужнобанатском
округу у периоду од 18. до 24.
фебруара је испод нивоа средњег интензитета и двоструко је
нижи у односу на прошлу недељу посматрања са опадајућим трендом у свим општинама – показују резултати сентинел надзора који је вршило 19
доктора над популацијом од
25.865 становника. У извештају Завода за јавно здравље Панчево наводи се да је активност
вируса грипа у општини Вршац двоструко нижа и изнад је
средњег интензитета; у Алибунару и Ковачици је средњег интензитета; у Панчеву и Ковину
испод средњег интензитета, док

се у Пландишту, Опову и Белој
Цркви не региструје.
Информације о броју оболелих од грипа који се тренутно
лече у панчевачкој Општој болници овог пута, нажалост, не
можемо да објавимо, будући
да нам је у тој здравственој
установи саопштено да они више нису надлежни да пружају
ту врсту информација. Наиме,
по кра јин ски За вод за јав но
здравље одлучио је недавно да
је једина установа задужена за
објављивање података о епидемиолошкој ситуацији у нашој држави Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
Д. К.

који су му помогли да тај успех
оствари, своје писмо помало
загонетно завршио саветом оца
Тадеја Витовничког:
„Боље је трпети увреду него
нанети увреду. Ако претрпимо
увреду, Господ ће нам дати снагу и мир. Ако не претрпимо
увреду, савест нам неће дати
мира. Савест је божански суд
(у нама)”.
У разговору за „Панчевац”
Ненад Новаковић је казао да
је „Сланинијада” за њега завршена прича.
– Човек који је измислио
„Сланинијаду”, њен оснивач,
Милован Ћировски, сада је сарадник Културног центра Србије у Паризу. Као такав, нашао се у центру свађе двеју завађених струја у Министарству
иностраних послова и на мети
таблоида. Почели су да вређају и мене као његовог пријатеља и целу „Сланинијаду”. А ја
сам озбиљан човек, бавим се
озбиљним пословима и то ми
не треба у животу – био је уздржан сада већ бивши покровитељ „Сланинијаде”.
Р. Т.

Јавност се веома заинтересовала за пословање фирме „М &
M Petaković Trade”: од прошлог
четвртка стигло нам је још неколико информација. Оне непроверљиве, наравно, нисмо
узели у обзир, али било је и
оних од друге сорте, за чију потврду је било довољно окренути неколико бројева телефона.
Поуздано је да је против власника те фирме Лазара Петаковића била покренута истрага због тешког дела против безбедности јавног саобраћаја, јер
је изазвао тешку саобраћајну несрећу. Предмет је сти гао у
Основно јавно тужилаштво, а епилог се не зна пошто је убрзо, уз
помоћ неких трикова – нестао.
Петаковићеву
бахатост показује и то што је

2016. године оглашен кривим
за тешко дело против опште
сигурности: од експлозије цистерне погинула је једна особа,
која није била у радном односу
код њега. Осуђен је на годину
дана затвора, условно на пет.
Да подсетимо, најпре смо објавили да нам је Удружење српских тех нич ких пре гле да
(СТЕП), огранак за јужни Банат, послало саопштење у коме стоји да фирма „М & M Petaković Trade” једина на територији нашег региона не поштује јединствену цену техничког прегледа возила, те да зато
постоје најаве из бројних осигуравајућих кућа да ће им повући полисе из продаје, што
би грађанима донело додатне трошкове приликом регистрације.
Позвали смо потом
Пе та ко ви ћа, ко ји је у
теле фон ском раз го во ру
одбио нашу молбу да нам
да имејл адресу како
бисмо комуницирали.
То је једини
разлог због
којег су чита о ци ус краћени
за његове
коментаре.
С. Т.

У СУБОТУ, 2. МАРТА

ДВА ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦАЈЦА У ПЉАЧКИ

Фестивал руске салате

Ухапсиле их колеге

Културно-кулинарски догађај
вишеструко значајан за јужни
Банат, Седми међународни фестивал руске салате у Панчеву, биће одржан у суботу, 2.
марта, у Дому Војске Србије,
од 17 сати. Тада ће на Трг
мученика број 1 доћи
такмичари, а у 19 сати вра та ће би ти
отворена и за посетиоце. Манифестација ће почети
постављањем руских салата како
би комисија могла
да почне да ради. После доделе награда прилику да дегустирају салату
имаће и грађани.
Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић”
из нашег града, уз помоћ Туристичке организације Панчева, организује ову манифеста-

цију међународног карактера
с циљем промовисања за многе народе националног кулинарског специјалитета, који је
јединствен по томе што га свако спрема по свом рецепту.
Овом догађају присуствоваће ве ли ки број пред став ни ка ам ба са да
пријатељских земаља, министарстава
Србије, Војске Србије, цркве, друштава српско-руског пријатељства
из многих градова,
националних заједница, политичких партија, као и привредници.
Организатори очекују да буде
пре ма шен про шло го ди шњи
број учесника од преко 100
так мича ра и ви ше сто ти на
посетилаца.
С. Т.

Полицајци С. П. (35) и С. Ј.
(29) из Панчева ухапшени су у
селу Багрдан код Јагодине због
тога што су 26. фебруара опљачкали локалну пошту и украли
око 800.000 динара, новац који је допремљен ради исплате
пензија. Слободе су их лишиле њихове колеге из Јагодине
и Крагујевца.
Јагодинска полиција је саопштила да се сумња да су они
маскирани ушли у пошту и уз
претње пиштољима од раднице за шалтером отели новац.
Након тога су утрчали у аутомобил „опел” који је био паркиран у близини и побегли.
Преплашена радница је смогла снаге да обавести полицију, после чега је почела потера
за лоповима и блокиран је цео
крај.
Разбојници су заустављени и
ухапшени на подручју Крагу-

јевца. Током претреса аутомобила пронађени су службени
пиштољи које су користили током пљачке, као и сав новац
однет из поште у Багрдану.
Према првим сазнањима, ухапшени полицајци до сада нису
учествовали у криминалним
активностима, а да би се то поуздано утврдило, спроводе се
провере.
Како пишу дневни листови,
основано се сумња да су ова
два полицајца претходних месеци покрала и неке поште на
територији Новог Сада, Смедерева и Параћина. Према извору из истраге који је цитирао тај дневни лист, када би
одлазили у пљачке, на послу
су узимали слободан дан, а разбојништва су вршили у данима када је требало да се обави
исплата пензија.
М. Г.

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

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

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

Потребно је раздвојити две ствари. Прво, грађанка је
добила дете и то је потпуно део њене приватности који не треба да буде у интересу јавности, као ни чињеница да се њена девојка бави јавним послом. Било какви напади због њихове жеље да имају дете су неприхватљиви. Међутим, друга ствар је правна празнина у
којој се налази и премијерка, и то за читав низ ситуација у којима се налазе истополни партнери: имовина, наслеђивање, посете у болници, рођење детета. То
је одговорност свих власти у Србији, а нарочито ове
садашње, јер постоји веома јасан међународни стандард у последње три године. Председник Србије, премијерка и владајућа партија морају да се изјасне у вези са овим питањима и предложе законе, јер је неприхватљиво образложење да „сада није време”.
(Правник Civil Right Defenders-а Горан Милетић,
„Данас”, 22. фебруар)
***
И заиста су наша друштва данас фашизирана. Дакле,
догодила се та такозвана помирба. У Хрватској је то
био државни пројект. Однос према усташтву није био
сентименталне или усташоносталгичарске нарави,
него је био озбиљан државни пројекат, јер смо ми заиста срушили 3.000 антифашистичких споменика.
Тако смо се мирили и последице тога данас живимо.
Као што се у Хрватској ствара често антифашистички угођај за конзумацију фашизма, тако је и Вучић
велики мајстор у томе да искористи демократску подлогу или псеудодемократску подлогу за практиковање класичне аутократије. Иначе, те приче никада не
заврше добро ни по главне актере, тако да он има
разлог да се боји. И мислим да је добро да се боји, ако
се боји.
(Хрватски новинар Виктор Иванчић, сајт „021”,
20. фебруар)

***
Дужни смо да вам кажемо истину: садашње стање
Европске уније не омогућава нова придруживања у
задовољавајућим условима – како за саму Европску
унију, тако и за нове државе које би јој се придружиле. Морамо да реформишемо ЕУ и да извршимо ревизију њеног функционисања. Али такође желим да
подсетим да државе кандидати морају да испуне све
критеријуме који се односе на свако поглавље. Мислим да постоје два главна изазова. Најпре – јачање
владавине права. Те реформе захтевају посвећени рад,
укључујући и рад с цивилним друштвом. Жеља за
прикључивање ЕУ подразумева да буду предузете све
мере како би се, на пример, гарантовали, по слову закона и у пракси, слобода медија, независна правосудна власт, заштита личних података, ефикасна борба
против корупције и организованог криминала.
(Министарка задужена за европске послове у Влади
Француске Натали Лоазо, „Политика”, 25. фебруар)
***
Знајући турбулентну историју Балкана током деведесетих, када сам ја био амбасадор у СР Југославији,
сматрам да је јако важно да ЕУ прими земље западног Балкана, да цементира мир и да донесе економски просперитет, који засад изостаје. За Србију је изузетно важно да постане чланица ЕУ. То би била
адреналинска економска инјекција. То би поправило могућности Србије у трговини, не само са суседима већ с целим светом. Знате, ја сам огорчен одлуком британског народа на референдуму да напустимо ЕУ. Волео бих када би то могло да се поништи.
Истина је да видим много мана у ЕУ и да мора да се
реформише, али решење за ЕУ мора да се тражи у
њој, а не ван ње.
(Некадашњи амбасадор Велике Британије у СР Југославији Ајвор Робертс, телевизија Н1, 25. фебруар)
***
Фасцинантно је то што нико не зна да објасни шта је
разграничење. Оно подсећа на Роршахов тест који се
користи у психологији, када пацијенти треба да учитају на шта их асоцирају црне мрље на белом папиру,
које не значе ништа, саме по себи. Не знамо да ли је
разграничење 200 метара померања границе на Копаонику, да ли су то Газиводе, размена великог дела територије или нешто четврто. Што више причају о томе, све мање знамо шта то значи.
(Некадашњи амбасадор СРЈ у САД Иван Вујачић,
сајт kossev.info, 25. фебруар)

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

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ТРИ ЦИЉА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Заштитнику грађана
Панчева у 2018.
години обратило се
1.127 особа
Омољчани планирали
буџет од четири, а
Ивановчани седам
милиона динара
Чланови градске владе на „менију” су 26. фебруара имали
дванаест тачака. Није било тема које су се посебно истицале, па ћемо кренути редом.
Најпре је представљен годишњи извештај о раду Градског
штаба за ванредне ситуације за
2018.

Купљене 52 ракете
Овај штаб је пратио рад зимске службе и вршене су припреме за могуће поплаве, а у
периоду од јуна до септембра
сарађивао је с Републичком ветеринарском инспекцијом с обзиром на то да се у Румунији
појавила афричка куга свиња.
Максимално су ангажоване све
ветеринарске инспекције.
Остварена је сарадња и с радарским центром у Самошу,
где је штаб организовао осамнаест пољочувара као противградне стрелце – Панчево је купило 52 ракете, од којих је потрошено 17 током три дана дејствовања.
Извештај о активностима заштитника грађана Панчева за
2018. годину садржи детаље о
обраћањима грађана – током
прошле године било их је 1.127.
Поднете су 152 притужбе, па
је толико предмета и формирано. Заштитник грађана спроводио је поступке поводом 46
притужби које су се односиле
на рад органа управе; највише
поступака било је против одељења комуналне и грађевинске инспекције.

На „менију” дванаест тема
На рад јавних предузећа поднето је 60 притужби, а половина њих тицала се ЈКП-а „Водовод и канализација”. Код
установа се најчешће помиње
ПУ „Дечја радост”. Грађани су
се жалили и на органе републичког и покрајинског ранга
– пензије су биле основна тема. Било је и сукоба између
комшија и рођака; заштитник
грађана је углавном предлагао медијацију.
Потпунија анализа наведеног, с примерима, садржина је
извештаја који се може наћи
на сајту Града.

„Подгревање” биомасе
Изнет је потом Нацрт закључка
о приступању изради Стратегије бриге о младима Панчева од
2019. до 2023. године. Претходна је била орочена до 2017.
Почетком фебруара је већник задужен за културу Немања Ротар започео процес тиме
што је поднео иницијативу да
се покрене поступак израде.
Пошто она прође Веће и Скупштину града, градоначелник ће
оформити тим који ће се позабавити овом материјом.
Ресорна чланица Већа Сузана Јовановић говорила је о Про-

граму унапређења социјалне
заштите града Панчева за 2019.
– Овај документ нам је важан јер је онај стратешки истекао 2018. Постоје три циља:
унапређење постојећих и развијање нових услуга социјалне
заштите, чиме дајемо директнију подршку корисницима;
финансијска подршка реализа ци ји го ди шњих про гра ма
удружења која се баве особама
са инвалидитетом и тешко оболелим члановима; рад на евалуацији и мониторингу управо истеклог стратешког документа, јер он треба да пружи
препоруке за израду новог планског акта – објаснила је Сузана
Јовановић и додала да су за
ове намене опредељена буџетска средства у укупном износу
од четрнаест милиона динара.
Усвојени су предлози закључака поводом Меморандума о
разумевању у вези са ДКТИ пројектом српско-немачке сарадње – „Енергетска ефикасност у
јавним зградама” и писма подршке у вези са ГИЗ–ДКТИ програмом „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији”.
Ради се о хибридном коришћењу више врста енергената, а
међу њима је и биомаса, која

би се скупљала с њива. Један
од партнера је ЈКП „Грејање”.
Теме су биле и финансијски
планови МЗ Омољица и МЗ
Иваново. Омољчани су планирали укупне буџетске приходе
у износу од 3.900.000, а Ивановчани од 6.933.769 динара.
Презентован је годишњи извештај о раду Жалбене комисије
Градске управе за 2018. Речено је да су одржане само две
седнице комисије: на једној од

За унапређење
социјалне заштите
грађана Панчева
одвојено је
14 милиона динара.
њих као неоснована је одбијена жалба службеника ГУ.
На крају, Електродистрибуцији је дато право службености пролаза на једној градској
парцели и усвојен је закључак
којим је дата сагласност брестовачком Дому културе да изда пословни простор.

НОВИНАРСКА УДРУЖЕЊА ОСУДИЛА НАПАД НА НОВИНАРА НЕНАДА ЖИВКОВИЋА

Гушење права грађана на јавно информисање
Медијски линч – тим речима
су медијска удружења окарактерисала „извештаје” које је РТВ
Панчево уперило против панчевачког новинара Ненада Живковића после његовог говора на
грађанском протесту. Сва новинарска удружења у Србији
најоштрије су осудила прилог
који се појавио на Телевизији
Панчево одмах након Живковићевог иступа 22. фебруара.

У заједничком саопштењу
НУНС-а и НДНВ-а стоји да је
Живковић „представљен као државни непријатељ”, уз епитете
„смрад”, „сепаратиста”, „класична лажовчина”, „дангуба”, „лицемер” и „заговорник насиља”.
НУНС и НДНВ су упозорили јавност да „обрушавање на
професионалне новинаре... за
циљ има потпуно гушење слободе медија и права грађана

на јавно информисање”, каже
се у саопштењу, уз позив грађанима да „стану у одбрану
професионалних новинара, јер
је то једини начин да заштите
и своја права и да и сами остану слободни, јер друштво које
не штити слободу говора не
може бити демократско”.
Истовремено, УНС је оценио
да „медијско дискредитовање
неистомишљеника није при-

хватљиво било да потиче од
носилаца јавних функција било од самих медија”. Живковић је УНС-у рекао да овај прилог схвата као „цртање мете на
неистомишљеницима”.
И неки панчевачки медији
огласили су се протестом због
оваквог односа према јавној речи, а и редакција листа „Панчевац” придружује се осуди говора мржње с било које стране.

ОДРЖАНО ЧЕТВРТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Нормално је да се чује и друго мишљење
Грађански карактер
ових протеста
најбоље дочарава
то што су на једном
месту били
разнородни људи
Лоше временске прилике, хладан ветар и киша утицали су
на то да на четвртом протесту
под називом „1 од 5 милиона”
у нашем граду присуствује мање Панчевки и Панчеваца него што је то било у претходним навратима. Испред Културног центра на Корзоу, 22.
фебруара, било је неколико стотина грађана.
Расположени говорници су
понудили низ аргумената како
би описали садашње стање у
држави. Професорка у пензији
Бранислава Костић, политиколог, објаснила је да грађански
карактер ових протеста најбоље

дочарава чињеница да су на
једном месту и аполитични и
присталице левих и десних пар-

Најдемократскији начин за
то су избори, рекла је, али, пре
тога треба ослободити медије

тија, чланови најразличитијих
организација – разнородни људи, које су ујединиле жеље за
успостављањем „система у коме ће бити нормално да се чује другачије мишљење” и смена садашње власти.

и из бирачких спискова избрисати умрле и оне који више не
живе у Србији, наглашавајући
да су „протести борба против
једноумља”.
Чувени спортски коментатор Милојко Пантић прочитао

је свој есеј под називом „Мржња”, а некадашњи уредник
„Панчевца” Ненад Живковић,
у стилу који његови читаоци
добро знају, директно и на моменте грубо и без бирања речи, поименце је прозивао носиоце власти у граду, претећи
„некима лустрацијом, а некима суђењем”.
Грађани су затим шетали
улицама Војводе Радомира Путника, Карађорђевом и Браће
Јовановић до зграде Фонда пензионог и инвалидског осигурања, на чија су врата окачене
протестне поруке.
Следећи протест је заказан
за 1. март.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 1. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

МОЈ СТАВ: ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, НАРОДНА ПОСЛАНИЦА

ПРОСЛАВА ПРЕШЕРНОВОГ ДАНА

АКО СМО ГЛУВИ, НИСМО ГЛУПИ

Посвета великанима
књижевности

(Наставак с 1. стране)
Народна посланица подвлачи да недовољно информисани сматрају да су титловање или кајрон (текст који
клизи по екрану здесна налево) права мера приликом
при ла го ђа ва ња са др жа ја.
Додаје:
– Међутим, то никако не
може заменити српски знаковни језик, јер је писани
српски или стандардизовани српски језик заправо други језик глувих. Илустрације ради, замислите да неки
језик познајете на нивоу Б1
и да покушавате да на том
је зи ку по мо ћу ти тла или
кајрона добијете информаци ју. Зву чи при лич но
компликовано.
Она је децидирана у тврдњи да срж проблема лежи у
образовном систему Србије.
– Баш тако, и то на неколико нивоа. Најпре, треба
увести могућност билингвалног образовања где би глуве
особе, којима је матерњи језик српски знаковни, могле
да уче и писани српски језик, чиме би се остварила
могућност да глуви читају и разумеју
садржаје које не могу разумети ако
познају само знаковни језик. Поред
тога, требало би у оквиру универзитетских студија отворити одељење које би се бавило изучавањем знаковног
језика, а оно што је један од незаобилазних услова, јесте да се стратешки
повећа број добро обучених и цертификованих тумача за знаковни језик.
У Србији не постоји формално образовање тумача, већ су најстручнији
тумачи углавном деца глувих родитеља којима је знаковни језик такође
матерњи – сликовита је Љупка Михајловска.

Политика, шта је то?
Као што је поменуто, готово да нема
сегмента живота из ког глуве особе
нису искључење, а народна послани-

одлучи за кога да гласа? Може ли се за такву ситуацију
употребити било која друга
реч осим речи – дискриминација. У обраћањима разних
политичких лидера, било да
се ради о онима на власти,
било о онима који делују опозиционо, често можемо чути
да држава треба да се стара о
свим грађанима, али изгледа
да људи на маргини не спадају у све – каже она.

Филмско вече о
Прешерну и Цанкару
Удружење Словенаца „Логарска долина” из Панчева прославило је велики словеначки културни празник
Прешернов дан 20. децембра у дворани „Аполо”. Ове године програм
је био замишљен као филмско вече
посвећено великанима словеначке
књижевности Францу Прешерну и
Ивану Цанкару.

ментарно-играних филмова присутни су од организатора чули нове информације у вези са оним што су
могли да виде, као и с најавом ревије словеначких филмова која ће бити организована током пролећа.
Захваљујући Миодрагу Зупанцу,
нашем познатом филмском редитељу, Панчевци су и овог пута имали прилику да виде још једно значајно словеначко филмско остварење. Овог пута радило се о филму

Глуви на јавној сцени
С обзиром на то да је Љупка
Михајловска народна посланица, да се и сама бави политиком, намеће се логично
питање шта партија у којој
је чланица ширег председништва предузима у вези са
овим питањима.
– Странка модерне Србије
уложиће све напоре да своје
политичке поруке и садржаје учини приступачним свима, уз велика очекивања да
ће подстаћи глуве особе да
постану политички активније на било који начин и кроз
Љупка Михајловска било коју политичку опцију
која им се учини блиском.
ца је хтела да се овде посебно осврне Људи који нам у томе помажу, међу
на учешће глувих особа у политици. којима су неки истакнути лидери у
– Иако у време предизборне кампа- борби за унапређење положаја глувих
ње постоји законска обавеза да се обез- и тумачи српског знаковног језика,
нису припадници нити промотери
СМС-а, већ они који су нам пружили
руку сарадње у тежњи да се обезбеди
право да у савременом и модерном
добу свако буде информисан – објаГотово да нема сегмента
шњава Љупка Михајловска.
Народна посланица поентира обеживота из ког глуве особе
ћањем да ће „ускоро бити објављени
нису искључене.
приступачни садржаји” и позива све
оне који су заинтересовани да финанбеди превођење предизборног програ- сијски или на било који други начин
ма на знаковни језик на РТС-у, поста- помогну стварању таквих садржаја да
вља се питање шта је са свим претход- се јаве СМС-у, како би заједно омогуним активностима које политички су- ћили глувим људима да остваре прабјекти спроводе, а о чему глуви нема- во на информисање и политичку парју никакве информације. На основу тиципацију.
чега овако велика група људи може да
С. Трајковић

Пред бројном публиком уводне
речи имали су Љубомир Радовановић, уредник филмског програма

За крај године планирана
је традиционална
манифестација „Дани
словеначког филма”, на
којој ће бити приказана
нова остварења с
фестивала у Порторожу.
Дома омладине, и Јосип Вебер,
председник удружења „Логарска
долина”. Након пројекције доку-

„Цанкар”. Према његовим речима,
за крај године планирана је традиционална манифестација „Дани словеначког филма”, на којој ће бити
приказана нова филмска остварења што ће на лето премијерно бити емитована на филмском фестивалу у Порторожу. Организацију
прославе овогодишњег Прешерновог дана, поред панчевачког Дома
омладине, помогли су и Национални савет словеначке националне
мањине у Србији и Друштво Словенаца „Сава” из Београда.
Удружење Словенаца „Логарска
долина” приредиће 6. марта прославу Прешерновог дана и у Ковину,
где има своју подружницу. Програм
ће бити реализован у сарадњи са
ОШ „Ђура Јакшић” и ковинским
Центром за културу.
С. Т.

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПРАКСЕ

НАША АНКЕТА

Наш град међу лауреатима

КОЛИКО ВОДИТЕ РАЧУНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ?

Посебно признање за
Панчево у области
равноправности и
недискриминације
На свечаном скупу поводом доделе
награда на Националном годишњем
такмичењу за избор најбоље праксе
у примени принципа добре управе
на локалном нивоу у 2018, одржаном 21. фебруара у Београду, Град
Панчево добио је посебно признање
у области равноправности и недискриминације.
Присутне су поздравили Бранко
Ружић, министар
државне управе и
локалне самоуправе, Њ. е. Филип Ге,
амбасадор Швајцарске у Београду, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне
конференције градова и општина
(СКГО), и Микела Телатин, шефица Канцеларије
Уједињених нација за пројектне
услуге у Србији.
Ово такмичење
је део пројекта „Унапређење доброг
управљања на локалном нивоу”. Спроводе га Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО у
оквиру програма „Подршка Владе
Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO”, који
реализује Канцеларија Уједињених
нација за пројектне услуге (УНОПС).
Задатак Комисије био је да утврди добитнике награда и посебних
признања у четири категорије, на

основу критеријума за верификацију
и оцењивање пристиглих пријава за
области „Ефикасност и делотворност”, „Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе”, „Одговорност и владавина
права” и „Равноправност и одсуство
дискриминације”.
Наш град је добио признање на
основу пројекта „Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите”.
Панчево је сагледано као један од социјално најодговорнијих градова у
Републици Србији када је у питању
сензибилисаност
и отвореност за
улагања у систем
социјалне заштите на локалном
нивоу. Политику
развоја система
социјалне заштите Панчево спроводи деценијама.
Сврха мониторинга и евалуације је
да се обезбеди директна подршка
корисницима
услуга социјалне
заштите у стварању већег броја
услуга, које би допринеле разноврснијем задовољавању њихових потреба и унапређењу
квалитета живота како њих самих,
тако и њихових породица.
Пример добре праксе базира се на
социјалној инклузији рањивих група
и оне се стављају у фокус рада стручних служби у Градској управи и установама социјалне заштите. Процена
потреба за подршком и услугом дефинисана је на начин који чини социјалне услуге доступним, квалитетним и правовременим.
С. Т.

Рационална потрошња воде и струје

Р. СТАНКОВИЋ

Г. СТОЈАНОВ

А. СТАНОЈЛОВИЋ

Б. АНДРИЋ

Светски дан енергетске ефикасност
обележава се сваке године 5. марта у
част првог састанка светских експерата, одржаног 1998. године у Аустрији, где се разговарало о енергетској кризи и њеним могућим решењима. Енергетска ефикасност подразумева смањење губитка енергије без
нарушавања комфора, стандарда живота или економске активности.
Питали смо наше суграђане колико они воде рачуна о енергетској ефикасности и како штеде енергију.

ГЛИГОР СТОЈАНОВ,
варилац у пензији:
– Нисмо били у могућности да нешто велико радимо на кући, а и није
било велике потребе, јер је то новоградња. За грејање користимо дрва и
рационално грејемо све просторије.
Водимо рачуна да гасимо светла када нема потребе да буду укључена.
Млади често заборављају, али их ми
старији с времена на време опомињемо. У кући имамо и штедљиве и
обичне сијалице.

РАДЕ СТАНКОВИЋ, пензионер:
– Ми смо у нашој кући променили
столарију. Не осети се нека драстична промена. Зграда нема централно
грејање, па се грејемо на струју. Рачун се нешто мало променио након
замене прозора и врата. Живимо у
старијој згради и потребно је убедити све станаре да учествују у неким
озбиљним радовима, као што је постављање изолације. У мојој згради
пола станара чине пензионери, а они
нису у финансијској могућности да
инвестирају. То су скупи радови. Велики проблем је и што пензионери
углавном имају децу која немају посао и онда се доста помаже њима. Једино што свако може да уради, јесте
да скупи новац и промени столарију.

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЛОВИЋ,
архитекта:
– Штедња енергије је веома важна, и то на више нивоа, не само на
индивидуалном, породичном. Једног дана ћемо потрошити све резерве које имамо и не знам где ћемо
наћи замену. Не би било у реду да
наредне генерације остану без енергетских ресурса. Требало би да се гасе сви потрошачи који троше воду и
струју. Мени је жао што живимо у
стану који има централно грејање,
па добијамо енергију коју не можемо да контролишемо, али то је системска ствар. Требало би да спустимо ниво потрошње посебно за светло. Наше заједнице и градови су
светлосно оптерећени. Постоји доста

Р. МРКШИЋ

В. ТРИМОВСКА

непотребног светла ноћу по градовима. Мислим да би цена струје могла да утиче на свест људи. Сматрам
да је цена струје ниска, па је људи
расипају. Не би било добро да се она
по ве ћа, али мо жда би то не што
решило.
БОСИЉКА АНДРИЋ, пензионерка:
– Бринем о енергетској ефикасности. Пазим да не трошим превише
воде и користим струју када је јефтинија. Мислим да је важно да се штеди енергија и због финансија.
РАДМИЛА МРКШИЋ, пензионерка:
– Водим рачуна о уштеди енергије.
Заменила сам класичне сијалице штедљивим. Трошим рационално воду.
Грејем се на дрва, па сама контролишем потрошњу огрева.
ВЕРКА ТРИМОВСКА, трговкиња:
– Променили смо сијалице у стану
и водимо рачуна да светла не буду
укључена без потребе. Такође, замењена је столарија и водим рачуна о
адекватној употреби бојлера. Ако не
пазимо, не можемо финансијски да
издржимо. Струја је, по мом мишљењу, доста скупа.
Анкетирала Мирјана Марић
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ИЗВЕШТАЈ ЕКОЛОШКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО ДОБИЛА САВРЕМЕНИ КАБИНЕТ ЗА МЕХАТРОНИКУ

Не дишите дубоко

ЗНАЊЕ – НЕПРОЦЕЊИВА ИНВЕСТИЦИЈА

Последњих дана сведоци смо,
голим оком видљивог, загађења. Неколико дана над градом се надвијају тежак мирис и пре те ћа из ма гли ца.
Према извештају Секретарија та за за шти ту жи вот не

совне вредности биле су 387
и 186 микрограма по метру
кубном. Када је реч о 24-часовним вредностима, 26. фебруара је регистровано прекорачење граничне вредности од 40 микрограма за ПМ-

средине, у уторак, 26. фебруара, градски континуални систем за праћење квалитета
ваздуха, регистровао је повећане вредности за сумпор-диоксид, азотне оксиде, бензен и честице.
На мерном месту Ватрогасни дом анализатори су забеле жи ли јед но ча сов ни пик
бензена од 38 микрограма по
метру кубном (на годишњем
нивоу дозвољено је пет микрограма), док је у Војловици регистровано повећање од
16 микрограма ове канцерогене материје. Висок ниво
прашкастих материје ПМ-10
измерен је и на Ватрогасном
дому и у Старчеву. Једноча-

10 на мерном месту Ватрогасни дом (79 микрограма) и у
Старчеву (83 микрограма по
метру кубном).
Зва нич них ин фор ма ци ја
нема, али досадашње искуство каже да је у оваквим ситуацијама, када је повишена
вредност бензена, у укупно
загађење панчевачког ваздуха умешана и активност фабрика у јужној индустријској
зони. Поред сагоревања у индивидуалним и индустријским ложиштима (ПМ-10),
лошем квалитету кумују и испарења настала услед процеса манипулације нафтним дериватима (бензен и укупни
угљоводоници).

ДВА ЕКОЛОШКА КОНКУРСА

Панчево тражи
подршку

НИС помаже
панчевачким
стручним школама
Машинска школа Панчево добила је модеран кабинет за одржавање наставе мехатронике,
чије је уређење и опремање подржала компанија НИС у оквиру програма „Енергија знања”.
Ова стручна школа опремљена
је најсавременијим училом за
стицање практичних знања, чиме је унапређен образовни процес, првенствено за образовни
профил техничар мехатронике. Уређај даје прилику ђацима да прошире своја знања из
области машинства, електротехнике и IT-а. Савремено дидактичко средство за извођење
вежби омогућиће им да стекну
практична знања, јер ће кроз
симулиране услове добити јасну слику о правом радном
окружењу и реалним условима који владају у процесној индустрији. Вреди истаћи да је
кабинет освежен и новим столицама и клупама, видео-опремом и рачунарима.
Руско-српски нафтни гигант
је у опремање овог модерног
кабинета уложио милион динара кроз програм „Енергија
знања”. С друге стране, свој допринос унапређењу рада у овој
панчевачкој стручној школи
пружила је и панчевачка локална самоуправа, с 345.000
динара.

Заједнички циљ
Тим поводом је у среду, 27. фебруара, у Медијатеци те стручне школе одржана свечаност,
којој су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, локалне самоуправе, компаније

Робот машинаца иде у Јапан следеће недеље
НИС, руководствa Машинске
школе Панчево, социјални партнери, као и многобројне званице из области образовања.
Саша Павлов, градоначелник Панчева, овом приликом
је изразио велику захвалност
компанији НИС на више пута
доказаној друштвеној одговорности.
– Срећан сам што је овај новац уложен у одељење мехатронике и сигуран сам да ћемо
с Покрајинским секретаријатом за образовање и Министарством просвете успети да у Панчеву прикажемо шта је то дуално образовање, као и да створимо услове да наша деца, када изађу из средњих школа, могу да зарађују и буду самостална. Сигуран сам да ћемо имати
још заједничких пројеката, пре
свега у образовању, које постаје врло важна област, јер је то
знак опоравка друштва и раз-

МО ДУ ЛАР НИ СИ СТЕМ
Машинска школа је купила едукативно учило „Едукит” фирме „Фесто”. Реч је о дидактичком средству с великим бројем модула који се међусобно састављају у различите
целине. Модуларни систем у Машинској школи симулира
процес производње који прати велики број различитих аутоматских радњи и омогућава ђацима да науче о контроли
и одржавању мехатронских система, као и да у једноставној симулацији стварних процеса отклоне циљане кварове.

воја града Панчева – рекао је у
свом поздравном говору градоначелник Панчева.
Милан Ковачевић, заменик
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, захвалио је свима који су учествовали у пројекту и имали разумевања и
воље за његову реализацију. Он
је истакао да ће надлежни у
држави подржати овакве активности, о чему говори и чињеница да је Влада Републике
Србије, заједно с Покрајинском
владом, издвојила образовање
и здравство као два стратешка
циља.

Инвестиција у људе
Владимир Гагић, директор Блока Прерада НИС-а, истакао је
значај образовања као једног
од главних стубова сваког друштва и залога за будућност.
– Овај кабинет омогућиће
ученицима да, поред теоријских, добију и практична знања. Мехатроника као наука је
спој машинства, електротехнике и дигитализације, а јасно је
да је свет на прагу четврте индустријске револуције. Рафинерија нафте Панчево развија
се у континуитету, 2012. године из гра ди ли смо по гон
MHC/DHT, а ове године планирамо да стартујемо Дубоку

прераду. Самим тим много више су заступљене технологије
као што су mashine learning и
вештачка интелигенција, а за
праћење таквих трендова потребан је стручан кадар – истакао је Гагић.

Дугогодишња сарадња
Директор Машинске школе Ненад Дојчиновић овом приликом је рекао да је, у сарадњи с
НИС-ом и у консултацији са
инжењерима Рафинерије нафте у Панчеву, наставни програм прилагођен и да су опремањем овог кабинета створени
услови за школовање кадра за
потребе Рафинерије.
– Обележавамо још једну станицу на дугом, плодоносном и
успешном путу сарадње између
НИС-а и Машинске школе. Надам се многим новим сличним
станицама сарадње, а једна од
следећих коју ћемо реализовати на иницијативу НИС-а, јесте
прво ревијално републичко такмичење техничара мехатронике, које ће бити одржано у мају
– нагласио је Дојчиновић.
Ради побољшања услова за
рад ученика и студената компанија НИС је у оквиру програма „Енергија знања” до сада опре ми ла пре ко пе де сет
учи о ни ца и ла бо ра то ри ја у
школама и на факултетима у
Србији.

ПОЗОРИШТЕ ЛЕКТИРА У ПАНЧЕВУ

Нушић у фискултурној сали
Министарство заштите животне средине недавно је расписало два конкурса за јачања капацитета локалних само у пра ва и уна пре ђи ва ње
области заштите животне средине у градовима и општинама. Еколошко министарство пружа финансијску помоћ за израду пројеката за
санацију и ремедијацију постојећих несанитарних градских или општинских депонија и за израду пројектнотехничке документације за
изградњу постројења за прераду отпадних вода. Панчевач ка ло кал на са мо у пра ва
аплицирала је на оба.
На територији града Панчева налази се несанитарна
депонија којом управља ЈКП
„Хигијена” и чија судбина у
наредном периоду мора да
се ре ши. Се кре та ри јат за штите животне средине је за
ову буџетску годину предвидео расписивање јавне набавке за израду Претходне
студије оправданости за стару депонију и након њеног
усвајања локална самоуправа може да приступи изра-

ди Пројекта санације и рекул ти ва ци је не са ни тар не
депоније.
Када је реч о пројектима
за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода,
Министарство за европске интеграције, у сарадњи с Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду, упутило је иницијативу за
пружање финансијске помоћи из ИПА фонда градовима
и општинама. Идеја је да локалне заједни це припреме
техничку документацију неопходну за реализацију приоритетних инфраструктурних
пројеката из сектора заштите
животне средине.
С тим у вези Градско веће
Панчева сагласило се у јулу
прошле године да се покрене поступак за реализацију
пројекта за финансирање, изградњу и одржавање објеката и постројења за третман
отпадних вода на територији града Панчева по моделу
јавно-приватног партнерства
и формирана је радна група
за реализацију овог важног
посла.

Панчевачки основци и средњошколци недавно су били у
прилици да уживају у позоришној представи. Ђаци ОШ „Јован Јовановић Змај” и Техничке школе „23. мај” гледали су
одломке из Нушићевих комада у изведби Позоришта лектира. Популарни глумац Иван
Јевтовић, у знак сећања на свог
преминулог оца (врсног педагога и професора ФДУ Владимира Јевтовића), покренуо је
пре три године пројекат Позориште лектира „Владимир Јевтовић”. Прва премијера, у режији глумца, била је Шекспиров комад „Ромео и Јулија”. У
ери модерних комуникација
велики број младих људи отуђен је од традиционалних вредности и уметничких техника,
па често из обиља програма
бира неадекватне, квазиуметнич ке са др жа је, под ле жу ћи
примарним чулним сензацијама. Стога већина ђака читање књижевних и интелектуалних текстова сматра напорним
и досадним. Тако се њихови
видици сужавају, они губе мотивацију, а речник постаје оскудан и потпуно жаргонски. Глумац Иван Јевтовић сагледао је
проблем и покренуо нови модел и начин учења и открива-

ња, што је један од главних циљева овог пројекта.
– Позориште је сусрет глумаца који су спремили одређену причу и радознале публике.
Не ради се о обичном позоришту, јер после наших представа долази до интеракције ђака
и наших ликова. Глумци се друже са ученицима, подстичемо
их да дају своје драматуршке
или редитељске сугестије – изјавио је Јевтовић и додао да је
просто одушевљен четвртацима из „Змајеве школе”, који су
им пружили невероватне сценске инструкције. Он је рекао

да деца треба да иду у позориште, али да је долазак театра у
школе нешто ново.
– Представа је жива ствар и
играти је у образовној установи важна је мисија и једна велика авантура за нас. Много се
ствари постиже на овакав начин. Едукативне представе, попут ове, треба да помогну да
деца немају отпор према лектирама – истакао је Јевтовић.
Наташа Зечевић, директорка Техничке школе „23. мај”,
каже да су аутор и његови сарадници контактирали са школом и да јој се идеја допала.

– Сада сам потпуно сигурна
да је ово била само једна у низу представа које ће школа у
сарадњи с Позориштем лектира организовати у наредном
периоду. Сва она озарена лица наших ученика, њихов смех,
јасан су доказ да је ово био
пун погодак. Долазак позоришта у једну школу је одлична
ствар. Ово је покушај да се код
ђака развије љубав према позоришту и уметности уопште
– рекла је директорка Наташа
Зечевић.
У прошлости су представе
игране на трговима, на обалама, пропланцима, под ведрим
небом и биле су намењене свима. Природа позоришта није
да служи елити, а играње комада у фискултурној сали Техничке и „Змајеве” школе, пред
заинтересованим средњошколцима и основцима, прави је
пример професионалности и
љубави према театру и уметности уопште.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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НЕСХВАТЉИВО ЗАНЕМАРИВАЊЕ ГРАЂАНА ПАНЧЕВА

НИКО НАМ НИШТА НЕ КАЖЕ И НИШТА НЕ ПИТА
Од 1. фебруара сав
железнички
транспорт опасних
материја из Турске,
Ирана, Азербејџана
и других држава
Блиског истока, те
из Кине, Јапана,
Малезије, Сингапура,
Индонезије,
с Филипина... и из
Луке Бар – одвија се
кроз наш град.
Бајка о брзим пругама Србије
кроз Банат могла би да се претвори у еколошки трилер. Но
кренимо редом, прво од бајке...
Захваљујући повољном кинеском кредиту 1. фебруара је
почела дуго очекивана темељна реконструкција пруге Стара
Пазова – Нови Сад. Кад буду
завршени радови на тој, као и
на осталим деоницама до Будимпеште, Србија ће брзом пругом бити повезана са срцем
Европе. Али ова прича има и
другу страну, која се директно
тиче Панчеваца.

У случају хемијског акцидента први на удару је панчевачки бувљак
колосек, како се на другим деоницама радило до сада. У „Инфраструктури железнице Србије” (некадашњи ЖТП) објашњавају да изградња пруге за вели-

на, а сав саобраћај преусмерен
је на трасу Макиш – Вуков споменик – Панчево – Орловат –
Римски шанчеви – Нови Сад.
Ово, опет, значи да је број те-

западној Европи. Реч је о материјама које су, по природи ствари, врло опасне по људе и околину кад су изван контроле.
Да би ствар била јаснија –
реч је о роби која носи међународну ознаку РИД. „Инфраструктура железнице Србије”
објашњава да су то: експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама, гасови,
запаљиве течне, запаљиве чврсте, самозапаљиве, материје које у додиру с водом развијају
запаљиве гасове, оксидирајуће
материје, органски пероксиди,
отровне, заразне, радиоактивне и нагризајуће материје.

КЛИ ЗА ВЕ ШИ НЕ
Средином јануара преврнуле су се две од четрнаест цистерни с течним амонијаком надомак села Јасеновик на прузи
Ниш– Зајечар. Тада је било евакуисано 350 становника тог
места због могућих компликација приликом враћања вагона на шине. Месец дана касније, почетком фебруара, између железничких станица Матејевац и Сврљиг, опет на прузи
Ниш–Зајечар, исклизнуло је пет вагон-цистерни натоварених фосфорном киселином. Оне се нису преврнуле и није
било опасности по становништво и животну средину – саопштила је тада „Инфраструктура железнице Србије”.
Узрок овог исклизнућа није стање железничке инфраструктуре, која је управо на овом месту санирана током
2018. године – писало је у саопштењу „Инфраструктуре железнице Србије”.

Заборављени грађани
Шимон Банчов, некадашњи покрајински инспектор за заштиту животне средине, истиче за
„Панчевац” да се увођењем нових композиција са опасним

Двадесет композиција дневно пролази кроз станицу Аеродром
Кинески инвеститор одлучио
се за варијанту радова на овој
двоколосечној прузи, на којој се
саобраћај потпуно обуставља,
уместо да се ради колосек по

ке брзине није могућа уз одвијање железничког саобраћаја, јер
би то драстично угрозило безбедност и путника и радника.
Преведено, пруга је затворе-

БА НАТ СКИ КО РИ ДОР
Захваљујући руском кредиту „Инфраструктура железнице Србије” завршила је 31. јануара реконструкцију око 106,5 километара пруге Панчево – Орловат – Римски шанчеви – Нови
Сад. На овом банатском возном коридору, који пролази поред Качарева, Црепаје, Ковачице, Уздина..., замењени су колосеци, прагови, туцаник, скретнице, санирана клизишта и
очишћени одводни канали. Овим је брзина возова на овом
правцу у теретном железничком саобраћају с 30 километара
на сат повећана на бајковитих 60. Поред тога, осовинско оптерећење на прузи сада је 22,5 тона по осовини, што омогућује да између Панчева и Новог Сада саобраћају знатно дуже
и теже теретне железничке композиције, а самим тим је и
пропусна моћ на овом правцу знатно увећана.

ретних вагона који од почетка
овог месеца пролазе кроз Панчево знатно повећан. И сад долазимо до могућег трилера: у
тим вагонима врло често се налазе опасне материје.
Од укупно двадесетак теретних композиција које дневно
прођу кроз Панчево, осам њих
је са опасним товаром – рекли
су у „Инфраструктури железнице Србије”. То нису само
хемикалије за рафинеријскопетрохемијски комплекс у нашем граду, већ и за метанолско-сирћетни комплекс у Кикинди, фабрике вештачког ђубрива у Шапцу и Кикинди, као
и читав спектар опасних материја које транзитно пролазе
кроз нашу земљу ка Европи.

Шимон Банчов:
„Град је још пре
1. фебруара морао да
се припреми за
новонасталу ситуацију
– да уведе
превентивне мере и
прилагоди локалне
планове реаговања у
евентуалним
еколошким удесима”.

мимо јасно дефинисаног законског оквира и протокола.
– Прописи се крше из два
раз ло га. Пр ви је ба ха тост.

тих тран спор та го ди шње се
догоди свега између једног и
четири „ванредна догађаја”,
што је далеко испод европског

ГРАД НИ ЈЕ ОБА ВЕ ШТЕН
Затражили смо коментар локалне самоуправе поводом новонастале ситуације.
– Железнички саобраћај и превоз терета железницом није у надлежности локалне самоуправе, већ Министарства,
предузећа „Инфраструктура железнице Србије” а. д. и предузећа „Србија Карго” а. д. Одељење за саобраћај Секретаријата за урбанизам није обавештено о евентуалним
активностима везаним за преусмерење транспорта железничким саобраћајем кроз Панчево – речено нам је.

Са свих страна света
Детаљније: роба која се од 1.
фебруара превози преко територије нашег града долази из
огром ног са бир ног цен тра
„Халкали” у Истанбулу, где се
сливају сировине и производи
из Турске, Ирана, Азербејџана
и држава Блиског истока. Поред тога, кроз Панчево сада
пролазе и транспорти из Солуна и Пиреја, у које стиже роба из Кине, Јапана, Малезије,
Сингапура, Индонезије, с Филипина. А ту су и возови из
Луке Бар.
Проблем је у томе што у овим
возовима нису само храна, технички апарати и играчке. Превозе се и сировине за хемијску
и фармацеутску индустрију, намењене тржишту и произвођачима у централној, северној и

материјама повећао ризик и да
је велики пропуст што панчевачка јавност није обавештена
о томе. Он сматра да је Град
још пре 1. фебруара морао да
се припреми за новонасталу
ситуацију – да уведе превентивне мере и прилагоди локалне планове реаговања у евентуалним еколошким удесима.
А престонички новинар Миша Бркић, који је први упознао српску јавност с новонасталом ситуацијом на српским
железницама, каже за наш лист
да се ови транспорти одвијају

Други разлог је незнање – каже Бркић.
У случају несреће, далеко било, грађанима ће бити свеједно шта је посреди. Јер, несреће се догађају...
Статистика каже ово: „Железнице Србије” годишње превезу скоро три милиона тона
опасних материја. Приликом

просе ка у пре во зу опа сних
материја.
Слаба је то утеха...

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО С РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ИНТЕРНОГ

Х РАНА З А Д У ШУ

СТИЖУ БОЉИ ДАНИ ЗА
ОПШТУ БОЛНИЦУ

Везе

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви се осећамо
повезано с неким особама,
догађајима или стварима. На
неким везама смо марљиво
радили, неке су се једноставно догодиле, а већина је остала да траје у нашим срцима
као траг нечега што је имало велику снагу у тренуцима
најснажније повезаности.
Неке везе су нераскидиве
и трају и када ми престанемо
да трајемо у овом физичком
свету. Емоције су најмоћнији лепак за (по)везивање. Kада
осетимо поверење, љубав или
захвалност, стварамо осећај
задовољства, који тежимо да
одржимо на два начина: физичком близином некога или
када смо у мислима с неком
особом. Блискост коју развијамо према некоме, у почетку је крхка намера коју својим емоцијама и понашањем
„хранимо” и претварамо у
стабилну и јаку везу.
Везе и односи с другим људима су врло осетљиви на жељу за поседовањем, која се
често погрешно поистовећује с љубављу. Научени смо да
увек стављамо знак једнакости између волети и имати.
Изједначавањем љубави с поседовањем доводимо себе до
стално присутног осећаја страха од губитка. Без обзира на
то да ли је наша веза стварна
или постоји само у мислима,
осећај да можемо да изгубимо особу или предмет наше
„љубави” једнако је снажан.
Наш страх се увећава сталним додавањем брига које ве-

зујемо за осећај празнине што
настаје услед евентуалног губитка. Живећи под свакодневним притиском, уплићемо се
у сопствену мрежу нереалних очекивања и потреба за
контролом постаје све израженија. Све што тада чинимо, у жељи да задржимо поред себе оно што волимо, чини управо супротно. Тренуци
који нам могу пружити задовољство, пролазе поред нас у
све већим временским размацима, све док не приметимо да смо остварили управо
оно што смо се својски трудили да избегнемо.
Једини начин да ослободимо себе и друге брига и
страхова у вези с (не)успостављеном везом, јесте да променимо емоције које нам јачају жељу за контролом у емоције које нам дају слободу да
сагледавамо остварену везу.
Прво себе саме треба да ослободимо брига и страхова, и
то најпре тако што ћемо престати с лошим предвиђањима и размишљањима о „црном” сценарију будућности.
То ћемо постићи једино када
усмеримо пажњу на сада. Нису се наше везе с другима саме по себи истањиле и постале климаве, сами смо их
својим страховима упорно и
успешно „тањили”, све док их
нисмо довели до пуцања. Ми
имамо и моћ да приметимо
пукотине на време и да себи
дамо другу шансу.
Пре него што нам постане
жао што смо нешто рекли
или урадили, пре него што
из „најбоље намере” уништимо везу с неким чији се животни пут стопио с нашим,
дајмо шансу љубави и захвалности да „проговоре” из нас.
Kада почнемо да примећујемо оно што је добро и лепо у
свему и свакоме, почећемо и
са стварањем успешних веза
које настају на темељима љубави и поверења. Слобода коју дајемо другима, највећи је
разлог за њихов останак у нашој близини.
Kонтрола или слобода? Одлука је, као и увек, на вама.

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

Завршетак радова
очекује се у другој
половини марта
Хемодијализа већ
функционише у
новим просторијама
Ове године сређивање
остатка комплекса
Требало би да сви радови на
реконструкцији Интерног одељења Опште болнице у Панчеву буду завршени око 15. марта или најкасније у другој половини марта – потврдио је за
„Панчевац” др Слободан Овука, директор Болнице. Тиме ће
бити заокружен посао вредан
око пет милиона евра, који изводи предузеће „Модулор” из
Београда, а финансира га Управа за капитална улагања АП
Војводине.
Као што смо већ писали, један важан део Интерног блока, одељење хемодијализе, пуштен је у рад крајем прошле
године и, судећи по ономе што
се може видети у тим просторијама, читава зграда ће бити
уре ђе на на лик на мо дер не
здравствене центре широм света. Нова реверзна осмоза, 36

Уместо пет разлика пробајте да пронађете пет сличности
сталације и климатизација и
замењена је комплетна столарија. Пројектом је била обухваћена и реконструкција двају постојећих лифтова, а изграђен је и нови, трећи лифт.
Када зграда буде спремна за
пријем пацијената, распоред
одељења неће остати потпуно
исти као некада.

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Стрије су линеарне цртасте
атрофије коже. Чешће се јављају код жена, али ни мушкарци нису поштеђени. Прве стрије настају у пубертету
код оба пола (због убрзаног
раста, услед чега се кожа истеже), као и код трудница.
Главни „кривци” за настанак стрија су хормони глукокортикоиди. Њихова концентрација у крви је повишена
током пубертета и трудноће.
Ови хормони блокирају синтезу колагена у фибробластима и тако настају пукотине на
кожи. Стрије су у почетку црвено-љубичасте. Ако се реагује у тој фази, могу се добити одлични резултати у лечењу. Потом постају жућкастољубичасте, а за последњу фа-

зу је карактеристично да им
се нијанса мења у седефасту.
На тржишту постоје разне
креме за овај проблем, али
се с временом показало да
нису претерано делотворне.
Од свих третмана које виши
козметичари и лекари примењују, издвојио се један што
даје одличне и брзе резултате. Реч је о напредном протоколу који користи благодети одређених киселина и
мезотерапије. Kоја ће се киселина употребити, зависи од
старости, количине и дебљине стрије. Након тога се по
кожи прелази дермаролером
и примењује се мезо-ампула
за опоравак коже. Први резултати се могу видети већ
након седам дана, када прође црвенило и кожа се смири од мало агресивнијег третмана. Још једна добра страна ове процедуре јесте да се
кожа додатно затеже и подмлађује, што је веома битно
код стомака након порођаја.
Понекад је потребно и поновити третман, али су резултати одлични и након првог
третирања стрија.
У трудноћи је веома важно
да се жена негује и маже проблематична места одређеним
кремама против стрија. Као
најделотворније су се показале оне са десет и више процената урее.

Нови уређаји
– Имамо обећања из Канцеларије за јавна улагања да ће
ове године бити одобрен новац за ре кон струк ци ју свих
осталих објеката у кругу Болнице. Град је већ обезбедио
пре ко два де сет ми ли о на за
припрему пројектне документације, тако да смо сада у фази израде идејног пројекта и
велике су шансе да ове године започнемо и тај велики посао. У току је и конкурс за набавку нове опреме у Покрајинском секретаријату, али је
рано да прецизирамо шта ћемо све добити. Процена је да

ће нам бити одобрена набавка вредна око педесет милиона динара. Поред тога, најављено је и да нови скенер највероватније стиже до краја ове
године – открио је др Слободан Овука.
Иначе, Болница је и током
прошле године, захваљујући
средствима која је издвојила
Покрајинска влада у висини
од око 32 милиона динара, набавила велики број вредних
нових уређаја, попут реверзне осмозе и машина за дијализу, новог рендгена, апарата
за анестезију, респиратора и
ортопедске машине, а купљен
је и хируршки инструментаријум вредан око 7,5 милиона динара.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пиле пуњено
сувим воћем

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Решење за стрије

најаве које стижу из Покрајине звуче импресивно.

Састојци: једно пиле сред-

Облачење новог руха
најсавременијих апарата за хе– Новина је то што ће у примодијализу, светле и топле, сре- земљу бити смештена пријемђене просторије – слика је која но-ургентна служба, док ће се
ће вас сада дочекати на месту на првом спрату налазити грудгде сте доскора могли видети но одељење и неурологија. Плазарђале кревени ра мо да у
те, до тра ја ле
просторије сауре ђа је, ме дашњег грудног
мљиве зидове
одељења пресеи услове недолимо онкологистојне људског Из Канцеларије за
ју односно пабића.
лијативну негу.
јавна улагања
Оно што је веобећавају да ће ове
Од пода до
лика предност,
плафона
године бити одобрен
јесте то што ће
у Ин тер ном
– Тренутно су новац за
блоку сада свау току завршни реконструкцију свих
ка соба моћи да
радови на побу де ујед но и
ста вља њу ра - осталих објеката у
полуинтензивсве те и бол - кругу Болнице.
на нега, јер су
ничких сетова
све опремљене
на првом спрату и у приземљу. Постављају болничким сетовима. У току је
се плочице, базен и техника у и процедура за набавку 120 носутерену, на одељењу физикал- вих болесничких кревета – рене медицине. Можемо очеки- као је директор болнице.
вати да ће током следећег месеца све бити готово – истакао Боље од најбољег
Иако делује да нема боље веје др Слободан Овука.
Ре кон струк ци ја Ин тер ног сти од ове да ће једна од најзаодељења обухватила је све ин- пуштенијих болничких зграда
сталатерске, термомашинске и коју је 21. век видео добити диграђевинске радове на прибли- јаметрално супротан изглед,
жно 8.000 квадратних метара
простора, на свих шест етажа
Страну
зграде – од подрума, преко
припремила
Пријемно-ургентне службе, па
Драгана
све до четвртог спрата. У потКожан
пуности су реконструисане ин-

ње величине (од 1,5 до два
килограма), главица црног
лука, 100 грама пиринча, 50
грама сецканих ораха или
пистаћа, 50 грама сувог грожђа, десетак сувих шљива,
сок и корица од једног лимуна, око два децилитра пилећег бујона, со и бибер.
За прилог: кромпир, шаргарепа.
Припрема: Направите прво надев. На мало уља пропржите
ситно сецкани црни лук, додајте пиринач и око два децилитра пилећег бујона. Кувајте петнаестак минута да пиринач омекша. По потреби још мало посолите и побиберите, затим додајте нарибану корицу и сок од једног лимуна. На крају додајте суво грожђе, суве
шљиве очишћене од коштица и сецкане орахе или пистаће. Све фино измешајте и оставите на страну да се мало прохлади.
Пиле очистите, оперите и мало просушите кухињским папиром.
Напуните припремљеним надевом и ушијте концем да надев не би
исцурио приликом печења. Посолите и побиберите пиле са свих страна, па ставите у подмазан плех за печење и прелијте с још мало уља.
Очистите неколико кромпирића и две шаргарепе, исецкајте и све
лепо „ушушкајте” поред пилета. Можете ставити и једну мању главицу очишћеног црног лука исеченог на четвртине. Убаците и два-три
листа ловора и неколико зрна бибера, па све прелијте шољом воде
или супе. Прекријте фолијом и ставите да се пече на 200 степени.
После сат времена пиле пажљиво преокрените на другу страну и
пеците још четрдесетак минута. При крају печења скините фолију и
оставите још мало у рерни да добије румену корицу.
Пиле лепо исеците, почев од средине. Исеците бело месо на
шните и посебно одвојте батачиће и крилца. Све сервирајте заједно
с надевом од пиринча и поврћем с којим се пекло. Украсите гранчицом свежег першуна пре него што изнесете на сто.
Напомена: пиле прво пеците тако да бело месо буде доле, а затим преокрените на леђа. Тако ће бело месо бити на крају одгоре и
лепо ће изгледати када га будете сервирали. Не заборавите да извадите конац пре служења.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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Петак, 1. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ СУГРАЂАНИ СТРАНЦИ

КАД ТЕ СРЦЕ ДОВЕДЕ У ПАНЧЕВО
Просто је невероватно да од
већине својих пријатеља и познаника слушате како размишљају о одласку из Србије, а
неки други људи долазе у ваш
град и желе да у њему остану
што дуже. Поред Кинеза трговаца, на које смо већ навикли,
у последње време на панчевачким улицама све чешће срећемо људе из разних крајева света који су овамо дошли због
љубави, музике... или игром
случаја.

глављени у рутини, па не виде
излаз из својих проблема. Превише времена проводе на истим
местима и са истим људима. С

Учитељ салсе
Хорхе Енрике Ривера Легат је
педесетседмогодишњи Кубанац, професор шпанске књижевности и клавира по образовању, који је у Србију дошао
пре шеснаест година на турнеју са својим бендом. Након
двадесет два концерта деветоро од осамнаест чланова бенда одлучило је да остане овде
заувек. Хорхе је првих осам
година провео у Београду, али
је онда добио посао у нашој
рафинерији, па се преселио у
Панчево. А Панчево се уселило у његово срце. Данас град
сматра својим великим братом и планира да у њему оста-

Кевин Патрик Илија
друге стране, овај град, иако
сиромашан, има душу. Живео
сам и радио у многим земљама које су богате, али су биле
без душе – прича Кевин.

Америци. Давне 1986. године
одлучио је да прави принтове
на мајицама и прву такву мајицу урадио је за бенд свог
пријатеља. Већ 1989. године
започео је бизнис у Сијетлу,
који је трајао двадесет година. Радио је принтове за преко петсто бендова и компанија, као и за сноуборд индустрију. Последњих седам година
живи као номад. Први пут је
посетио Панчево пре пет година и већ наредне је у њему
провео три месеца. Том приликом пријатељ Американац
га је упознао с људима Србије,
с којима се спријатељио. У то
време се селио из Америке и
требало је да одлучи хоће ли
доћи у Београд или отићи у
Бангкок. Изабрао је Бангкок,
који је веома позитивно утицао на његову креативност и
каријеру, али је сада коначно
одлучио да се настани у мањем граду и започне нову етапу у свом животу. Овде планира да сарађује с музичарима и сликарима, да даје часове из цртања графита и ситоштампе и да се бави, каже,
„другим стварима које му буду биле интересантне”.

Љубав на броду
Ва ни са Аре ла но Авра мо вић
(38) насмејана је и весела Филипинка која живи у Омољици. У нашу земљу је дошла због
једног Тихомира, којег је упознала на броду, где су обоје ра-

– Храна коју једу Филипинци, слична је српској, на пример гулаш и јела од меса, само
што ми користимо више пиринча и морских плодова –
описује Ваниса.
Свиђа јој се то што смо и
ми доста везани за породицу
и поштујемо те односе и везе,
а једино што примећује као
разлику, јесте мало бурнији
темперамент у односу на филипинску благу нарав. До сада
је посетила неколико места у
Србији, али највише времена,
ипак, она, муж и пас проводе
у Омољици. Била је јако срећна зимус кад је пао снег, јер
Филипинци могу да га виде
само на слици, а реченице које она са уживањем без акцента изговара на српском јесу:
„Волим те пуно” и „Недостајеш ми”.

Уживање крај реке
Надомак Омољице, у Старчеву, још јед на же на из ино странства пронашла је своју
љубав. Ана Жалац има четрдесет осам година и дошла је
из Краснодара у Русији. Каже
да јој навикавање на Србију
није ни било потребно, јер људи одавде доживљавају Русе
као браћу. Рођена је у граду
Бишкеку у Киргистану, некадашњем СССР-у. Отац је био
пуковник у војсци, па су се
доста селили. У дванаестој години скакала је падобраном
са оцем, који је био и инструк-

Као неко ко има прилику да
посматра људе са стране, мисли да се код нас превише прича о политици, која се увукла у
све области живота, што није
случај у његовој земљи. Ово каже уз ограду да слабо чита о
томе јер не разуме српски.
– Увек сам језик учио од таксиста, али у Панчеву сви они
знају енглески, па ми је тај
план пао у воду – каже.
Кевин, с кратки прекидима,
жи ви у Пан че ву од 2017.
године и засад не зна колико
ће остати и да ли ће отићи
одавде.

Ваниса Арелано Аврамовић
дили. Након годину дана велике љубави дошла је да посети његову породицу и тада су
се први пут венчали. Неколико месеци касније направили
су и свадбу на Филипинима,
на обали мора, уз све обичаје
који се у тој земљи поштују.
На први поглед заљубила се и
у Банат.

тор и који је чак имао прилику да упозна Фидела и Раула
Кастра за време Кубанске кризе. У Русији је радила као куварица и познаје јела разних
народа, али каже да је храна
коју ми овде једемо слична
руској.
Доста времена проводи у дружењу с пријатељима, а наводи

Уметник на пропутовању
Недавно се у Панчево вратио
уметник Џеф Рос, Немац по
по ре клу, ко ји је од ра стао у

Нашао мир
Од пре годину и нешто дана
често сте могли да сретнете риђег момка из Ирске с веселом
куцом по имену Лејди. Кевин
Патрик Илија (34) дошао је у
нашу земљу из Даблина, на наговор пријатеља. На питање зашто баш Панчево, рекао је да
нема прецизан одговор. То је
као када вам се свиди неко јело – не знате тачно зашто, али
вам одговара укус и једноставно уживате у њему. Он је професор англоирске књижевности и драме, који се у наш град
склонио од „трке пацова” која
влада у Европи, од јурњаве за
успехом и новцем, јер жели да
се посвети свом писању.
– Менталитет Срба и Ираца
је доста сличан. Примећујем
да су овдашњи људи често за-

Ана Жалац

Џеф Рос

„Кћи плантажера чаја”
Џенет Маклауд Тротер
Осамнаестогодишња Клариса Белхејвен одрасла је у бујним индијским
брдима Асама,
али су над њеним до та да
безбрижним
животом почели да се надвијају тамни облаци. Породична
плантажа чаја
про па да, отац
још увек тугује
због пре ра не
смрти своје жене, док су њеној крхкој млађој сестри Оливи потребни и љубав и нега.
Одважни Весли Робсон, власник ривалских плантажа чаја, заинтересован је за Кла-

На Универзитету Сан Агустин
на Филипинима завршила је бизнис менаџмент, али тренутно
учи српски језик и бори се са администрацијом око добијања нашег држављанства. На помен српске хране, одмах каже: сарма,
пасуљ, ћевапи и пљескавица.

и да сада има све више жена
из Русије које долазе у Србију.
Оне заједно одлазе на концерте и разне догађаје. Посебно
ужива у шетњи поред реке, а
редовно иде и на пецање са
својим супругом.
М. Марић

ри су. Но док се
њи хо ва љу бав на
прича развија, девој ка ма уми ре
отац и оне су принуђене да оду у Енглеску код очеве
родбине. Клариса
се бори с недаћама, сиромаштвом
и љубомором људи који је окружују, сања да отвори
сопствену чајџиницу, али почетак
Првог светског рата и страдања која
он доноси нимало јој у томе
неће помоћи. Када се Весли
Робсон поново појави у Кларисином животу, откриће јој
шокантну истину из њихове
заједничке прошлости.

Два читаоца који до среде, 6. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када се
одлучујете за чај?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кћи плантажера чаја” Џенет Маклауд Тротер. 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

„64 дана” Славице
Ердељановић Цурк
Зар се свако од
нас није безброј
пута замислио
над соп стве ним животом и
запитао како да
настави даље и
куда?
Главни јунак
у овом роману
нема ни здравствених ни материјалних
проблема, није
доживео трагичан губитак, не
бежи ни пред
ким... Једино узмиче пред собом и сопственом несавршеношћу, свестан свега што је
пропустио у животу.

Хорхе Енрике Ривера Легат
не до краја живота. С Панчевком је добио и дете. Он је био
први професор салсе у јужном
Банату. У договору с нашим
Културним центром држао је
часове љубитељима овог плеса и организује њихова вечерња дружења.
Волео би, каже, да поново то
покрене, али је заузет. Хорхе,
наиме, од понедељка до петка
ради као баштован у Амбасади
Венецуеле, а викендом наступа са својим бендом по клубовима широм Србије и региона.
Веома воли Панчево, највише због људи који су срдачни
и пријатељски настројени. Према његовом мишљењу, кафане
су најбоље место за договоре и
дружење. Решење за сваки проблем и сваког мајстора који
вам треба, можете наћи тамо.
Редовно одлази на славе својих пријатеља, где ужива у храни и дружењу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Он непрестано анализира стварност,
покушавајући
да пронађе у
про шло сти и
садашњости
бар једну искру
која ће осветлити његову
будућност. Није случајно што
главни јунак
нема име – он
је умножио себе тако што је
излио свој унутарњи свет, откривајући његове тонове и нијансе, па их
свако од нас врло лако може
препознати у себи.

Два читаоца који до среде, 6. марта, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико се често замислите над својом судбином?”, наградићемо по једним
примерком књиге „64 дана” Славице Ердељановић Цурк. 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

Чаша свакодневице
иште чашу меда
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колико
често се враћате старим успоменама. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Софија” Катерине Бонвичини за
два на ша чи та о ца или
читатељке који су најкреатив ни је од го во ри ли на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Само онда кад се ми боеми окупимо у кафани, па кренемо да претресамо прошлост.
Добра стара времена никад
се ви ше не ће вра ти ти.”
063/6134...
„Све успомене које нечему
вреде, носим у срцу и вратим
им се кад год треба чашом
меда залити горку свакодневицу.” 063/2631...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање шта
су за њих велике речи. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Бода – слушај, сине,
ове велике речи” Јоце Тишме.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Извини, хвала, молим, изволи и волим те. Доказано је
да су ове речи лековите, поред то га што су ко ри сне.”
060/8212...
„Разне велике речи слушамо сваког дана на вестима.
Ште та што су пра зне.”
064/2024...
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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ЗАШТО УСПЕНСКА ЦРКВА ИМА ДВА ТОРЊА

НАШ ГОСТ: ВУЛЕ ЖУРИЋ, ПИСАЦ

Симбол слоге
и заједништва

ГРАД ЧИНЕ ЉУДИ

Зашто Црква Успења Пресвете Богородице, један од најлепших и најмонументалнијих споменика у нашем граду, има два торња, по чему
подсећа на сличне верске храмове који постоје у Сремским
Карловцима, Србобрану, Будиму и Темишвару?
Два звоника Успенске цркве су симбол братства српског народа у Војводини и у

мања црквена звона, а две
године касније и бакар с
торњева.
То је револтирало нашег тадашњег угледног суграђанина Петра Милорадовића, па
је он 1925. године купио три
црквена звона ливена у Земуну и поклонио их Успенском храму.
Успенска црква је оштећена у пожару који је избио

Ови торњеви су одавно један од симбола Панчева
централној Србији и израз су
захвалности градитеља цркве
због заједничке борбе за протеривање Турака. У име тога
војвођански Срби су помагали своју браћу преко Дунава,
иако су се аустроугарске власти у великој мери томе противиле. Они, међутим, нису
посустајали, па је Карађорђе, у време док је зидана Успенска црква (1807–1810),
решио да им се одужи тако
што је у Панчево као „донацију” послао 650 кубних метара дрва.
Приликом освећивања темеља Успенске цркве то је
споменуо њен тадашњи ста-

1996. године. Да све буде горе, ватрогасци су гасили свеће водом уместо пеном, па се
подигла водена пара, што је
додатно оштетило иконе, које је требало обновити због
наслага гарежи и испаравања од свећа.
Срећом, овај догађај је
имао и добру страну, с обзиром на то да је Успенска црква захваљујући подршци државе, локалне заједнице и
верника после пожара темељно обновљена. Не само
да су реконструисане иконе
него су детаљно обновљени
и комплетна унутрашњост и
олтар. Захваљујући иници-

У Успенској цркви се по лепоти издваја и иконостас
решина протојереј Андреј
Арсенијевић. Он је убрзо због
тога био кажњен: осуђен је и
протеран из Панчева. Касније му је то опроштено, па је
помилован. Немили догађај
у историји Успенског храма
била је и одлука Аустријанаца да 1916. скину три

јативи и залагању старешина Успенске цркве, као и
наших суграђана који су на
челу Црквеног одбора, од пре
неколико година поново раде сатови на оба торња
Успенског храма, што чини
тај објекат још лепшим.
М. Г.

Пре више од двадесет година
Вуле Журић је дошао у Панчево да прими награду за кратку причу коју је додељивала
редакција часописа „Свеске”,
а две године након тога срео је
своју супругу Јелену. Врло брзо у својој личној карти променио је адресу и већ две деценије он је наш суграђанин.
Написао је велики број романа, збирки прича, сценарија, а
његове приче су преведене и
на неколико страних језика.
Добитник је више признања, а
међу последњима су „Андрићева награда” за збирку прича
„Тајна црвеног замка” 2015.
године, награде „Данко Поповић” (2016) и „Кочићево перо” (2016) и однедавно „Златни сунцокрет 2018”.
ПАНЧЕВАЦ: Недавно сте награђени „Виталовом наградом”
за најбоље књижевно остварење на српском говорном подруч ју у жан ро ви ма ро ма на,
приповетке, поезије, књижевне критике, есеја и књижевне
публицистике. Колико вам је
ова награда значајна за даљи
рад?
ВУЛЕ ЖУРИЋ: Награде јесу
подстрек и свако признање прија, али и обавезује, она истинска и нај ве ћа на гра да је сте
управо пружена могућност да
жи вот про ве де те у ба вље њу
уметношћу. С друге стране, бављење уметношћу није спортска дисциплина, па такмичење у било којој уметничкој дисциплини – сем у уметничком
клизању – није могуће, мада
јавност обрати пажњу на ваш
рад тек када он буде вреднован неким званичним признањима. Неким уметницима прија овакво појачано интересовање, некима не. И ја сад већ
једва чекам да у жижу јавности дође неко друго име, да
бих имао више времена за читање и писање.
l Колико вас Панчево као
средина стимулише да пишете?
– Као и сваки други град у
ком сам живео, дакле много!
Град пре свега чине људи, а где
год сам живео, сретао сам углавном оне жељне живота и радости. То свакодневно испољавање човекове жеље да се лепо
живи на овоме свету, јесте главни погон за моје уметничке
преокупације.
l У Панчево сте први пут
дошли да примите награду, али
сте касније остали због љубави.

Да ли је било тешко донети такву одлуку?
– Кратко и јасно: не, или што
би рекао Ђока Балашевић, „то
не бира памет, него срце”.
l Ко ли ко се Пан че во
разлику је од ва шег род ног
Сарајева?
– Опет, као и сваки други
град у коме сам, после Сарајева, живео. Али не бих то посматрао из неког драматичног
аспекта. Претпостављам да би

културних дешавања, а то је
већ дуго, из многих разлога,
све теже и теже. Ипак, као што
сам већ рекао, долазе млади,
без чије енергије и потреба ништа не би имало смисла. Све
ово важи и за књижевну сцену.
Мислим да би требало да се
град на конкретнији и примеренији начин сећа својих књижевних величина, а то би још
на конкретнији начин помогло
младима да обезбеде довољно

Вуле Журић и Неле Карајлић
ме моја уметничка интересовања и неки други, мирнодопскији стицај околности свакако удаљили од роднога града,
с којим, хајде да и то разјаснимо једном засвагда, немам било каквих неспоразума.
l Колико је времена требало да се адаптирате на средину у којој живите?
– Исто онолико колико је средини требало да се адаптира
на мене. Хоћу да кажем да смо
сви у тим тужним годинама
распада Југославије добили своју порцију жучи.
l Да ли се Панчево променило у односу на период када
сте се доселили?
– Сигурно да јесте, говоримо већ о две деценије живљења на панчевачкој адреси. Мењала се инфраструктура, умрло, нажалост, много драгих људи, али увек су ту и нови пријатељи, млада, паметна лица
без којих ниједан град не би
имао било какву будућност.
l Како оцењујете културну
сцену града Панчева? Можете
се посебно осврнути на књижевност?
– Похабана је, као уосталом
целокупна културна сцена у целој земљи Србији. Најважније
је са чу ва ти кон ти ну и тет

простора за исказивање сопственог израза.
l Које су вам теме са овог
поднебља интересантне?
– Их, има их много, али ево
једне која има везе с Панчевом, а реч је о укидању могућности да до Београда и из њега
путујемо возом. Тихо убијање
АТП-а исувише дуго исцрпљује Панчевце који или морају
или желе да иду до Београда.
Замислите какав би роман могао да се напише, или да се
сними филм о труцкању у овим
силним комбијима. То је цео
један народ, цео један свет, у
коме се свакога дана на хиљаде љути пати само да би стигло до школе и посла, биоскопа или позоришта, док около
наше вароши чаме два колосека пруге жељне возова пуних
путника који брзо и безбедно
одлазе у велики град и без много перипетија се враћају својој
кући.
l Да ли је Панчево заслужило да се нађе у некој вашој
књизи?
– Већ га има у неким мојим
причама, а чини ми се да је и
један од главних јунака диплом ског фил ма Ми ло ша
Ајдиновића „Мртав човек не
шту ца”, за ко ји сам пи сао
сценарио.

l Да ли град Панчево заслужује да се чешће помиње у књигама?
– О Панчеву је до сада много тога вредног већ написано,
па би пре свега требало учинити нешто да се што већи број
суграђана упозна с најинтересантнијим насловима из те изузетно вредне библиотеке. Уопште, у Србији би требало да
буде посвећено много више пажње локалној историји, као и
историји приватног живота. Захваљујући богатом овдашњем
архиву и публикацијама које
се и даље објављују, ми смо у
прилици да много тога сазнамо. Треба та издања само учинити видљивијим и доступнијим заинтересованом грађанству, а нарочито се посветити
раду с младима. Што се савремене књижевности тиче, чини
ми се да је Васа Павковић тренутно најпоузданији хроничар
нашег времена у панчевачком
атару, а Зографово Панчево је
захваљујући његовим стриповима стигло и до Бразила и Северног пола.
l У Панчеву су живели многи знаменити људи. Да ли сте
размишљали да пишете о неком од њих и ко би то евентуално био и зашто?
– Више од тога ме привлачи
идеја да, рецимо, Панчево у
осамнаестом веку буде главни
јунак једног од мојих наредних романа. или да направим
филмску или позоришну адаптацију „Свете Војводине” Милоша Црњанског.
l Да ли пратите рад књижевних аутора из Панчева и
како вам се свиђа њихов рад?
– Пратим долазак младих и
њихово књижевно сазревање с
великом радошћу и трудим се,
колико могу, да им се обезбеди што већи простор у јавноме
животу. Вредни су, нестрпљиви, пуни енергије. Њихово време је већ дошло и мени је драго што могу с њима да се дружим и читам њихове текстове.
l Какви су вам планови за
наредни период?
– Увек их је више него времена, али тако функционише
уметничка радионица, идеја је
увек више од реализације. Тренутно склапам књигу изабраних и нових прича, радим на
сценарију за телевизијски филм,
радујем се гледању филмова на
ФЕСТ-у и чекам да се појави
нова књига Мишела Уелбека.
Мирјана Марић
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ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА ОДРЖАН У ИВАНОВУ

БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ
У знак сећања на студенте који
су убијени 21. фебруара 1952.
године у Даки (данашњем Бангладешу) само зато што су протестовали јер њихов матерњи
језик није проглашен за званични, по одлуци Унеска овај
дан се широм планете обележава као светски празник матерњег језика.
Према проценама лингвиста,
од око шест хиљада језика, до
краја 21. века више од половине ће изумрети (сваког дана
нестаје по један), а у нашој земљи су од тридесетак најугроженији они којима говоре малобројни народи. У Панчеву су
то цинцарски и банатски бугарски – палћенски, који је, уз
мађарски и српски, најзаступљенији баш у Иванову.
То је сасвим довољно разлога да се Међународни дан матерњег језика годинама обележава у том селу.
Дванаести ивановачки Дан матерњег језика је, химном Србије, отворио основац Матеја
Гуран, којег је на клавијатурама пратио отац Марко, директор Дома културе, главног организатора манифестације.
Потом се бројним званицама обратио покрајински посланик Јован Лазаров и истакао
да војвођанска скупштина већ
дуго негује мултилингвалност,
јер се у њој говори језицима
шест репрезентативних националних заједница. Госте је поздравио и бугарски конзул Георги Христов, и то управо на
језику једне од националних
мањина у Србији и у Иванову.
Сам програм стартовао је наступом качаревачке певачке групе „Тоше Проески”, која је извела рецитације и песме на македонском језику. Након тога

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” посадили су младице кугластог јавора око цркве, у Улици Ђуре Јакшића. Садња ће бити
настављена и наредних дана,
а у плану је и постављање
надстрешнице на капели на
гробљу.

Приредба у Дому културе: наступ ђака који уче бугарски језик
се с бине у великој сали ивановачке културне установе чула
прича представника Матице
словачке из Војловице, а нешто
касније су чланови Друштва

Говорило се и на кинеском
грчко-срп ског прија тељства
„Кантакузина” из Смедерева,
кроз игру млађе и старије групе, приказали део културе из
постојбине старих Хелена.
Најмлађи чланови локалног
МКУД-а „Боназ Шандор” извели су игре Секељ-Мађара,
док је у име Румуна из Новог

Села певала ученица тамошње
школе Теодора Мик. Затим су
млађани Црногорци гуслали о
великим биткама, чојству и јунаштву; рецитацијама су се
представили и чланови удружења „Чешка беседа”, као и
два удружења пријатеља Руса
– „Ромашка” из Панчева и „Србија у срцу, Русија у души” из
Опова. Ученици старчевачке
школе су говорили, такође, на
руском, словачком и, на пријатно изненађење многих – на
кинеском, а поменути ученик
Основне школе „Свети Сава”,
Матеја Гуран, извео је сплет
песама на бугарском, мађарском и српском језику.
Председник Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат” Аугустин Калапиш објаснио је зашто је један од назива његовог села Шандоређхаза
(у преводу: Шандорова црква).
– Наше место је 1892. до
1920. године, уз одобрење аустроугарске власти, носило име
по бискупу Шандору Боназу,

који је крајем 19. века много
помогао при градњи Храма Светог Ванделина. С друге стране,
интересантно је да је први правопис на мом матерњем, то јест
палћенском језику написао учитељ Јозо Рил из румунског места Винге – навео је Калапиш.
Он је потом на свом језику
одрецитовао песму познатог
аутора Антона Лебанова, такође из Винге, под називом „Наша јазић”.
На крају овог путовања кроз
културе бројних народа изведен је музичко-литерарни програм под вођством професора
Огњана Цветкова. У њему су
учествовали ученици школа које су већ осам година део реализације пројекта Министарства Републике Бугарске „Матерњи језик и култура Бугарске
ван границе Републике Бугарске”, у шта су, поред носиоца –
ивановачке Основне школе „Моша Пијаде”, укључене и омољичка школа, као и градске –
„Свети Сава” и „Мика Антић”.

НИЗ НЕМИЛИХ ДОГАЂАЈА У ОМОЉИЦИ

Од пљачке амбуланте до свирепог дављења паса
У Омољици је у последње време забележен низ немилих догађаја на више локација.
Најпре је недавно обијена и
опљачкана амбуланта, из које
су украдени компјутери и одређена количина лекова, попут таблета „бенседина”.
Према речима председника
омољичке месне скупштине Душана Лукића, лопови су ушли
са задњег дела зграде, који није покривен камерама, и након
„обављеног посла” туда прошли
у смеру школског дворишта.
Истрага је још увек у току.
– Поред тога, у близини амбуланте изнад апотеке су и два
празна два стана у којима се
скупљају разноразни сумњиви
типови. Реч је о просторијама
у власништву Здравственог центра „Јужни Банат”, прављеним

Месне актуелности

за дежурног фармацеута и лекара. Постоји мост који спаја
амбуланту и апотеку, куда незвани гости и пролазе. Будући
да је то веома високо, представља и опасност за оне који се
туда веру. Због свега би органи
реда морали да припазе на те
већ неколико године празне
објекте – истиче Лукић.
Ових дана су изломљени и
елементи на дечјем игралишту
у Поњавичкој улици, а моментално су на поправци у локалном комуналном предузећу.
– Јасно се види да те љуљашке нису случајно оштећене.
Ипак, најужаснија вест је да је
су пре неки дан у Поњавици
пронађена два удављена пса стафорда, претходно омотана ланцима, као и деветоро штенади
угушених у врећи. И за то смо

сазнали индиректно, јер нас нико од надлежних служби није
обавестио. Слично је било и пре
више од годину дана, када су
удављени лабудови, након чега

нисмо добили чак ни одговор
на питање да ли је покренут неки поступак. Стога очекујемо
бољу сарадњу с полицијом пре
свега у погледу ноћних обилазака, јер је у последње време
било много то га ло шег: од
опљачканог банкомата, преко
поразбијаних клупа, до свирепих егзеку ција живо тиња –
апелује први човек села.
Он сматра да би, за почетак,
трибине које би организовали
полиција, удружења љубитеља
животиња и други можда допринеле да се број тих инцидената умањи.
Лукић поручује својим суграђанима да се укључе у решавање проблема, као и да престану са учесталим бацањем
смећа, којим су поједини кишни канали пренатрпани.

Банатско Ново Село: Награђени студенти београдског
ФМУ-а из класе професора
др Огњена Поповића наступили су у суботу, 23. фебруара, у малој сали Дома културе. На истом месту, у недељу,
3. марта, од 12 сати, Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” организоваће пети пут
изложбу под називом „У сусрет Осмом марту”.
Долово: Премијера документарног филма „Колевка времена” аутора Бојана Војнова
одржана је у петак, 22. фебруара, у малој сали Градске управе Панчева. Поред овог остварења, публика је могла да
погледа и репризу филма „У
доловима равнице”, који је, такође, помогао Град Панчево

по јавном конкурсу за пројекте у култури. Секција Ловачког удружења Панчево из Долова одржаће састанак у недељу, 3. марта, уочи одржавања
редовне скупштине те организације, планиране за 16. март.
Глогоњ: Стручњаци са Института „Тамиш” уприличиће предавање за пољопривреднике о
преради повртарских и ратарских култура и о свеопштој
ситуацији у аграру у четвртак,
28. фебруара, од 18 сати, у
Дому културе. Противпожарна инспекција, то јест Сектор
за ванредне ситуације МУПа, дала је сагласност на техничку документацију за објекат капеле у Глогоњу.

Иваново: Међународни дан
матерњег језика обележен је
дванаести пут у четвртак, 21.
фебруара, у Дому културе, када се говорило, рецитовало и
певало на тринаест језика.
Јабука: Предавање стручњака са Ин сти ту та „Та миш”,
намењено воћарима и виноградарима, одржава се у четвртак, 28. фебруара, од 10
са ти, у До му кул ту ре. На
истом месту биће приређиване креативне радионице
по во дом 8. мар та за де цу
другог разреда, која ће прави ти че стит ке, ку ти ји це с
цвећем и друге поклончиће
за своје маме. Трибина против насиља у породици биће
приређена у петак, 1. марта,
од 17 сати, у просторијама
Месне заједнице.
Качарево: Радници комуналног предузећа раде на орезивању грана које ометају саобраћај виших возила. Дечја
представа „Ја сам чудо видео” биће изведена у уторак,
5. марта, од 12.30, у Дома
омладине. Један од спонзора
овогодишње „Сланинијаде”,
Ненад Новаковић, одустао је
од да ље ор га ни за ци је ове
манифестације.
Омољица: Настављена је серија немилих догађаја, а овог
пута су у Поњавици пронађени претходно задављени пси
врсте стафорд.
Старчево: Друштво пчелара
приредило је редовну годишњу скупштину у суботу, 23.
фебруара, у Дому културе, а
два дана касније своју славу
обележили су чланови локалног удружења винара, воћара
и дестилера. Представник Одреда извиђача „Надел”, Предраг Станковић, протеклог
викенда је учествовао на форуму брђана региона у Сутомору. Изложба радова академских сликарки – сестара
Марије и Иване Димитрић
биће отворена у четвртак, 28.
фебруара, у 19 сати, у галерији „Боем”.

КОНЦЕРТ КЛАРИНЕТИСТА У НОВОМ СЕЛУ

Новосељани
обожавају класику

СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ ОДРЖАЛИ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Чланови и из многих других места
Дру штво пче ла ра Стар че во
приредило је у суботу, 23. фебруара, редовну годишњу скупштину. По устаљеном обичају,
након презентовања финансијског извештаја председник Коста Аћа говорио је о томе шта
се догађало у претходних дванаест месеци и навео неке од
садржаја: од бројних теоретских и практичарских предавања, преко набавке неопходних лекова, опреме и других
потрепштина, до традиционалног окупљања за „Дане дружења” и одлазака на сајмове.
Потом су се у дискусију укључили и други чланови, који су,
поред осталог, говорили о томе да би информације о активностима требало ажурније

објављивати путем интернета,
као и о могућности производње селекционисане матице и
промени покрајинског правилника о држању пчела, нарочито у погледу размештаја кошница у време паше.
На крају официјелног дела
скупштине подељена су признања, па је златна значка Савеза пчеларских организација
Србије „Заслужни пчелар” додељена Милораду Јовановићу
из Старчева, а похвалнице су
уручене његовом суграђанину
Михаљу Квочику, Зорану Живановићу из Омољице, Панчевки Бојани Бекић, као и локалном Дому културе.
Иначе, ово агилно друштво
броји преко седамдесет чланова

Радно и свечано
и, поред Старчеваца, окупља и
пчеларе из готово свих окол-

них места, па чак и једног из
Ариља.

Награђени студенти београдског Фа кул те та му зич ких
уметности наступили су у суботу, 23. фебруара, у малој
сали новосељанског Дома култу ре. Ови мла ди вир ту о зи
припадају класи професора
др Огњена Поповића, вишеструко награђиваног панчевачког кларинетисте, који за
собом има безброј наступа у
земљи и иностранству.
Бројна публика уживала је
у мајсторијама извођача, које
су на клавиру пратили Антонела Гргин и Елена Шевер.
Сту ден ти су на кла ри не ту
сви ра ли ну ме ре свет ских
композитора, међу којима и
три композиције Огњена Поповића, мешавине традицио нал не, џез и кла сич не

музике (пропраћене с највише аплауза).
Поред младих музичара из
Ниша, Смедеревске Паланке
и Сарајева, своје умеће су
приказала и два Шпанца из
Вига, а представио се и један
Панчевац – Вукашин Гогош.
Ди рек тор До ма кул ту ре
Сорин Бољанац каже да су
овакви концерти младих камерних састава и солиста већ
постали традиција, као и да
се новосељанска публика баш
„примила” на класику.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 28. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика харфе из класе мр Милице Милојевић.
Четвртак, 28. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
хуманитарни концерт КУД-а „Абрашевић”.
Четвртак, 28. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Четвртак, 28. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.
Петак, 1. март, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт бенда „Melmac Riders”.
Субота, 2. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
АСАП журка.
Среда, 6. март, 18 сати, дворана Културног центра: свечана
академија поводом обележавања сто осамдесет година постојања Панчевачког српског црквеног певачког друштва.
Среда, 6. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт младих клавијатуриста Музичког кутка Габи Дин.
Четвртак, 7. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт ученика соло певања проф. Иване Јосић уз клавирску пратњу проф. Ане Милатовић.

Тематски програм
Четвртак, 28. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција збирке приповедака „Венац за оца” Весне
Капор.
Петак, 1. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
представљање књиге „Лука у манастирима: о заустављеним
тренуцима времена” Бориса Трбића и Јелене Туцаковић.

Изложбе
Понедељак, 4. март, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба цртежа и оригиналних табли групе аутора „Загор из нашег сокака”.
Четвртак, 7. март, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба радова Ивана Томановић „Имитирање интимног” и
Јелене Мило под називом „Куда”.

Представе
Субота, 2. март, 12 сати, Културни центар: представа за децу „Херкулес”.

МОЈ

МОЈ

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

ПАНЧЕВАЦ САРАЂИВАО НА МЕЂУНАРОДНОМ ФИЛМСКОМ ПРОЈЕКТУ

ПРЕМИЈЕРА ХОРОР АНТОЛОГИЈЕ
НА ШПАНСКОМ ФЕСТИВАЛУ
Прича је у целости
снимана у Опову
и Сефкерину
Милан Тодоровић, режисер из
Панчева, учествовао је у снимању једне од две српске приче у оквиру међународне хорор антологије „Deathcember”,
која ће бити премијерно представљена на највећем фестивалу фантастике на свету „Sitges”
у Шпанији. Сегмент који носи
назив „December the 19th” представља једну од двадесет четири приче које се баве дешавањима пред католички Божић.
– Немачки продуценти су
контактирали са мном прошле
године и сама чињеница да су
се баш мене сетили, веома ми
је значила. Тада нисам имао
појма ко ће бити остали аутори. Испоставило се да су међу
њима нека од најзначајнијих
имена хорор жанра, као што је
на пример Руђеро Деодато, редитељ чувеног „Холокауста људождера”. Морам признати да
ми је заиста част што сам део
ове антологије. Иначе су антологије у којима више аутора
ради кратке приче до сада имале запажене успехе – на пример „Абецеда смрти” или ВХС,
али мислим да је ово тематски
компактнија антологија, где је
услов да прича садржи неке од
карактеристичних божићних
елемената – рекао је Милан

случајева се догађа да су славе
само повод за неумерено испијање алкохола и преждеравање. То нема никакве везе с
хришћанском традицијом. То
је све новокомпоновано помодарско тумачење неких религиозних ствари. Ако човек верује, онда је то нешто његово
дубоко интимно, док они који
као посте, а онда се у поноћ,
када званично истекне пост,
преждеру пљескавица, треба да

Тодоровић, редитељ и продуцент филмова „Зона мртвих”,
„Мамула” и „Процеп”.
У причи се ради о две девојке (Тамара Радовановић и Панчевка Хелен Бабић) које се напију на познатој слави која се
обележава тог дана и тако пија не од ла зе на кли за ли ште
усред ноћи, где долази до крвавог инцидента.
– Идеја је била да се критички осврнемо на слављење
слава, јер иако се неке породице држе обичаја, у већини

се запитају да ли стварно верују или се изругују вери – објаснио је Тодоровић.
Панчевачки режисер, иначе доцент на Факултету драмских уметности, у овом пројекту је сарађивао са сценаристом Момиром Милошевићем,
који је редитељ и аутор филма „Отворена”.
– Цела екипа, и ауторска и
глумачка и сарадничка, дала
је велики допринос и огромну
позитивну енергију да овај пројекат изгледа светски. Дирек-

Рат има женско лице
Владимир Деља,
професор права
ФИЛМ: „Ралф разбијач”
(„Wreck it Ralf”) јесте филм
који је спојио две моје велике
страсти: видео-игре и анимиране филмове. У свом другом
делу „Ralph Breaks the Internet” додаје и трећу – интернет, па заслужује да га представим. Авантуре Ралфа и Венелопи фон Гриц се настављају и сада након квара на
игрици „Sugar Rush” напуштају своје домове да би спасли игрицу и све ликове из
ње. Шармантни пар ће се увалити у више од једне невоље.
Да ли због носталгичног сећања на време аркадних игрица проведених у играоници
код „Шупице” поред „Купеа”
пре тридесет и нешто година
или преласка у још шароликији свет рачунара и андроид
игрица, филм је држао моју
пажњу од почетка до краја.
Филм је неодољиво шармантан, предивно анимиран,
шарен, брзопотезан, али и сатиричан, јер нас помало и опомиње да виртуелни свет у коме
све више времена проводимо
није замена за праве емоције
и вредности, које чак и виртуелни јунаци имају. Сцене с
„Дизнијевим” принцезама или
главним возачем игрице „Кланица”, која неодољиво подсећа на GTA свет, могу се гледати
небројено пута.
РОМАН: Иако већ дуго само
купујем и слажем књиге, заокупљен горепоменутом интернет занимацијом, случајно ми
је за око запао роман „Рат има
женско лице” Светлане Алексијевић, белоруске добитнице Нобелове награде. Пажњу
ми је привукао наслов, а затим и садржај. Роман сам про-
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Мирјана
Марић

читао не трепћући, а одмах и
остала дела ове ауторке. Њен
роман „Чернобиљска молитва” још једно је дело сурово
реалне документарне прозе
која говори о догађајима чији
смо савременици – хаварији
нуклеарне електране у Чернобиљу 26. априла 1986, догађају после којег свет никада више неће бити исто место. Као у античкој трагедији,
пратимо исповести преживелих и спознајемо сву дубину
руског фатализма и стоичког
хероизма, суровост бирократског и самољубљивог режима, уз дозу црног хумора. До
сржи нас протреса спознаја
да судбине и људи могу бити
суровији и тежи од било какве имагинације.
МУЗИКА: Без потребе да укључим аутотјун, редовно својим
ђацима на великом одмору
пустим понеку ствар насталу
пре рођења world music треш
хитова. И допадне им се... И
како нисам музички шовиниста, овог пута бих скренуо пажњу на три хита вечна као
Бетовенова „Ода радости”.
„Sultans of Swing” групе „Dair
Straits” и Спрингстинова „These Are Better Days”, поред доброг расположења, навешће
вас и да проведете сате добре
музике у вашем „Јутјуб” претраживачу. Трећи хит, бенда
„Rolling Stones” – „Angie”, открива разлог моје личне, непролазне среће.

тор фотографије био је Аустралијанац Maрк Виндон, с којим
сам први пут радио. Он је дао
велики допринос естетици филма, која ће помало подсећати
на Карпентера и Де Палму. Поред њега, ауторски допринос
филму дали су и Александра
Милојковић, костимографкиња, Јелена Симић, сценографкиња, Тијана Марковић, извршна продуценткиња, која је
држала све под контролом, затим Мирослав Лакобрија, задужен за специјалне ефекте, и
Славиша Ивановић – за каскадерске сцене. Филм тренутно
монтира Владимир Марковић
Looney, а музику ће радити Никола Јеремић, с којим сам већ
са ра ђи вао на „Ма му ли” –
испричао нам је Тодоровић.
Панчевачки режисер је познат и као редитељ у серијама
„Син ђе ли ћи” и „Ур гент ни
центар”.
– Нема везе да ли снимате
филм или серију. Важно је да
знате за коју публику шта радите – не можете исто да третирате „Синђелиће”, „Ургентни центар” и неки хорор филм,
јер чак и комична сцена у сва
три примера мора другачије да
се постави. А за серије је битно
и имати у глави да је то индустрија и да је план снимања
приоритет број један. Значи,
пола посла вам је да смислите
како да у натегнутом плану
снимите све што се од вас тражи за тај дан. Друга половина
је да креирате и причате причу – истиче Тодоровић.
Он се хорор жанром бави од
малих ногу и каже да иако као
дете није могао да заспи након
гледања хорора, ипак је обожавао да их гледа.

– Има нечега хипнотишућег
што публику мами да гледа
сцене страве и ужаса, и због
чега воли да се плаши. Хорор
је одувек популаран и тражен
и има тврду базу љубитеља широм света који ће гледати филмове хорор жанра из свих земаља – каже Тодоровић.
Он истиче да је данас немогуће живети од снимања филмова и да се то види и кроз
просту математику: колики је
бу џет, а ко ли ка гле да ност
филмова.
– Сва срећа па постоје људи
који верују у филм као уметност и настављају да се тиме
баве иако знају да је велика
вероватноћа да их чека још
један напоран пројекат од којег се неће обогатити... Али
тренутак када прикажете публици филм који сте снимили, непроцењив је – наглашава Тодоровић.
Он је за наш лист такође рекао да средства за снимање
филмова слабо долазе из иностранства, ако се не рачунају
копродукције.
– Десило ми се да радим на
неким пројектима који су били жанровски, на енглеском
језику и са америчким глумцима, па се такво финансирање ис пла ти ло, јер се но вац
сигурно враћа – закључио је
Тодоровић.
Очекивања од предстојеће
премијере су да омнибус буде
запажен на свим већим фестивалима фантастике, као и да
буде приказан и на неким фестивалима у нашој земљи.
Други српски сегмент међународне хорор антологије радиће Лазар Бодрожа, редитељ
хит филма „Ederlezi Rising”.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА

Кустоско-уметничко истраживање
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у четвртак, 21. фебруара, отворена је мултимедијална изложба под називом
„Колекција деценија”, коју су
приредили кустос Zorana Đaković Minniti и уметник Синиша Илић у сарадњи са Иваном
Маркез Филиповић, уредницом програма визуелних уметности Културног центра Панчева.
Идеја кустоско-уметничког
истраживања „Колекција деценија” је отворена платформа
која полази од промишљања и
позиционирања колекције „Октобарски салон”, формиране
око једне од групних изложби
на културном простору бивше
Југославије. Изложбе отварају

питања како колекција утиче
на умет нич ку сце ну у свом

окружењу, како је дефинише и
како покреће даља уметничка

размишљања и продукцију радова, као и какав је однос између радова који се налазе у
колекцији и оних који гравитирају око ње. Како колекција
функционише измештена из
свог окружења и постоји ли и
какав је однос с другим колекцијама.
Током 2018. године део радова из колекције „Октобарски
салон” добио је својства покретних културних добара.
На изложби која ће трајати
до 8. марта посетиоци могу погледати радове Синише Илића, Надежде Новчић, Anssi Kassitonni, Карстен Конрад, Оливере Парлић, Дубравке Секулић, Љубице Цуце Сокић и
Анике Стром.
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ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ сузуки swift,
1996. годиште. 064/171-1086. (273138)
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
49.000 км. 063/892-08-35.
(273092)
ОПЕЛ зафира 1.6, ЦНГ, 2003,
фабрички метан. Власник.
063/320-670. (273523)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, ТДИ,
1.9, регистрован, гаражиран,
власник, повољно. 063/345837. (273543)
АУДИ А 4, 1.9 ТДИ, 2000, власник, замена јефтинији. 273532)
ЛАДА самара, 2000. годиште,
регистрована. 0’63/880-64-42.
(273534)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2006. годиште, петора врата, власник,
гол опрема. 063/837-71-79.

ЈУГО 55, 2005, у добром стању, атестиран плин, пет година. 064/587-50-24. (273718)
СТИЛО, 1.6, 2004, атестиран
плин, четворо врата, фул
опрема. 064/587-50-24. (273718)
ПРОДАЈЕМ голф 6, 2009, прешао 150.000 км, 1.6 бензинплин, 7.100 евра. 063/802-5875, 063/855-06-33. (273745)
ЛАНД РОВЕР фрилендер 2.00
дизел, децембар 1999.
064/134-62-62, 064/471-7058. (273803)
ФИЈАТ пунто 1.2, бензинац,
2002, власник, регистрован до
августа. 060/311-30-90. (273838)
ПРОДАЈЕ се фолксваген голф
5, производња 2006, 77
квм,запремина 1896.
063/184-75-95. (273854)
ПЕЖО 407, караван, ТД, 1.6,
2008, регистрован, одлично
стање. 063/201-366. (273843)
ФИЈАТ пунто 2, 1.2, 8 в, година 2001, клима, подизачи,
city. Teл. 062/827-91-01. (273874)
АУДИ 80, 1.8, 1987. годиште,
бензин/плин атест. Teл.
062/827-91-01. (273874)
ФОРД сијера, топ стање, регистрован, гушчија маст, дечја комода. 060/143-62-10.
(273890)

МАШИНЕ
ПНЕУМАТСКЕ сејалица агриа
и зетор 6011, 1984. годиште.
Тел. 063/320-670. (273523)
ПРОДАЈЕМ четвороредни
шпартач олтов, са кутијама за
бацање ђубрета. 063/321-707.
(273728)

ГАРАЖЕ
ПОТРЕБНА гаража за изнајмљивање са струјом. 065/80077-70. (273820)

АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ЈУГО корал 55, 2004, октобар,
регистрован до 21. јула 2019.
063/250-103. (273582)
КОМБИ фијат дукато, дизел,
2002. годиште, повишен.
063/720-55-66. (273568)

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.
063&165-83-75. (273674)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
064/230-52-21, 063/892-0825. (273615)

ТВ ПОЛОВНИ, 37, 51, 72
екрани. 066/348-975.

СЕРВИС телевизора, дигиталних, рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(273617)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ југо 45, регистрован до октобра, Котеж 2. 318321. (273569)
ПЕЖО 307, ГОДИНА 2004. годиште, регситрован 10. децембра 2018. године.
063/436-918. (273692)
ГОЛФ поло, 2002. годиште,
спортски опремљен, регистрован. 063/436-918. (273692)
ПЕЖО 206 +, 2009. годиште,
3 В, власник,г аражиран, одличан. 069/504-55-93. (273687)
ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001, петора врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (273718)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, петора врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (273718)
КУПУЈЕМ возила од 100 до
500 евра. Стање небитно, исплата реална. 060/135-08-48.
(4804)

КУПУЈЕМ све врсте возила од
50 до 2.000 евра. 065/80-11-83.
(273609)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,продаја делова, долазим
на адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.

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

ОГЛАС

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

ПРОДАЈЕМ кућице за псе и
мачке. Тел. 371-551, 063/82941-91. (271941)
ПОЛОВНИ телевизори из увоза. Могућ договор. 064/56414-14. (273147)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/493-85-69. (273378)
ПРОДАЈЕМ преостало огревно дрво, буква,багрем, храст.
063/868-02-06.
ПРАСИЋИ и јагањци на продају, вршим печење на дрва,
ражањ, повољно. 064/997-7909. (272340)
ПРОДАЈЕМ оформљена пчелиња друштва. 063/804-3463.(273512)
ПРОДАЈА преосталог огревног дрвета, сечење. 061/62615-00. (273531)
НОВИЈИ комбиновани шпорет, веш-машина, фрижидер,
судо-машина, угаона гарнитура, ципеларник, комода,
брачни душек. Тел. 063/86182-66. (273709)
ПРОДАЈЕМ бетонске чесме и
роштиље за дворишта.
064/970-13-00. (273529)
ПРОДАЈЕМ замрзивач 210 л,
циркулар и ТА пећ, сто, машина за веш. 064/558-42-90,
066/523-59-58. (273560)
ТРОСЕД, двосед, фотеље, кревети, душеци, 6 комада, фрижидер нов, горење, фотеља на
расклапање, круњач, прекрупач. 063/276-499. (273563)
СКОЗНЕ козе, јарца, продајем/мењам за мангулице, свиње и прекрупач оџаци.
064/121-43-65. (273577)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и посебно
шест столица, две мојца фотеље. 064/290-49-89. (273606)
АПН 4, веш машина wirpol,
усправна, има гаранцију. Звати после 15 сати. 063/302658. (273567)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња,
10.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (2034868)
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ПРОДАЈЕМ исправне индустријске машине. Тел.
064/195-54-86. (273713)
ЈЕДНОДЕЛНА судопера са ормарићем и бојлер 80 л, на
продају. 063/701-11-31. (273701)
ПРОДАЈЕМ две фотеље – лежај, купљене пар месеци. Тел.
061/281-02-06. (273600)
РЕГАЛ, дечји кревет на спрат,
веш-машина. 064/314-00-68.
(273643)
РАСРПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.600; столови од 4.500. 060/600-14-52.
(273647)
КЛИК-КЛАК лежајеви нови,
од 12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52. (273647)
НА ПРОДАЈУ сува балирана
детелина, цена повољна.
064/438-54-15. (273723)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, велики замрзивач,
150-300. 064/129-73-60. (273892)
ПРОДАЈЕМ нови фрижидер
са хладњаком, 250 л.
064/286-18-51. (2737389)
НА ПРОДАЈУ сто и столице, кухиња, ормани, шпорет, крека
весо, ТА пећ, клупице за седење, кауч и фотеље, комода и
витрина, намештај бошњачки,
замрзивач, веш-машина, сандук за постељину, теписи, итисон и др. 064/155-38-13. (273740)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, климу,
фрижидер, орман, повољно.
061/301-38-40. (273761)
ПОВОЉНО полован намештај, књиге. 065/544-79-79.
(273790)
СОЛАРИЈУМ, за лице-бисту,
топилица са две патроне.
064/134-62-62, 064/471-7058. (273422)

ПРАСИЋИ, дебела свиња на
продају. Мића, 064/303-2868. (273814)
ПРОДАЈЕМ преостало огревно дрво, буква, багрем.
063/868-02-06. (273825)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма
и чистим таване, подруме и
дворишта. 063/423-466. (273848)
ПРОДАЈЕМ гвоздене ограде за
дворишта, 10 комада, 2 х 2,5
м. Тел. 060/363-20-52. (273851)
ПОЛОВАН намештај и бела
техника са бесплатном доставом. 061/317-07-67. (273870)
ПРОДАЈЕМ фрижидер, ТА
пећ на дрво, и неке кухињске
елементе, повољно. 064/13464-93. (273884)
АКУМУЛАТОР, 100 ампера,
одличан, продајем, 110 ампера 1.000. 064/354-69-94. (273894)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ старо гвожђе и белу
технику за рециклажу, небитно
да ли су исправни или неисправни. 063/196-54-56. (273700)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
062/892-47-55. (273867)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, веш-машине, старе телевизоре, долазимо на адресу. 064/158-4410, 063/101-11-47.
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (273406)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, електричне шпорете, телевизоре. 061/148-01-31. (273406)
КУПУЈЕМ полован намештај,
гвожђе, плинске боце, акумулаторе, перје, веш-машине.
066/900-79-04. (273524)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (273539)
КУПУЈЕМ старе књиге, кристале, фигуре, порцелан, слике и сво остало покућство.
066/641-30-36, 061/641-30-36.
КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални отпад. 060/521-93-40. (273685)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у
Качареву, 250 квм, локација
одлична. 063/401-052. (273028)
ЛУКС сређена кућа, 130 квм,
плац, приземна, стара Миса.
061/600-49-00. (272944)
ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
054/418-45-66. (272954)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, прво српско поље, Новосељаснки пут.
064/220-00-69 (272206)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (273207)

ПРОДАЈЕМ 3 – 15 ланац земље, преки пут. 060/153-2515. (273472)
ЦАРА ДУШАНА 73, за рушење, 8 ари, 53.000. Тел.
063/820-53-34. (273429)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову, 29. новембра бр. 80.
062/415-359. (267511)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову
(Ливадице). 319-754,
061/153-34-61. (12735209
РИТСКА 27, Старчево, 97
квм, 15.000 евра, легализована, може договор. 064/24948-17, 066/516-20-39. (273514)

ПРОДАЈЕМ пола спратне куће
(100 квм) + подрум + гаража,
нова Миса, добра локација.
060/615-00-13. (273209)
КУЋА, нова, Брестовац, усељива, укњижена, 16.500;
Старчево, велики избор кућа.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (273498)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, са воћњаком у
Војловици. Легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-00.

КУЋА, 125 квм, плац 27 ари,
Иланџа, 18.500 евра, хитно.
Договор. 065/342-23-91. (273216)
ДОЛОВАЧКИ атар, Новосељански пут, 92 ара, 7.000
евра. 063/320-670. (273523)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађевински плац, фронт 17 м.
069/213-97-37. (273646)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ повољно кућу и
стан „Весна 2”,065/231-59-60
(СМС)
ЗЛАТИБОР (Гајеви) – продајем/мењам кућу на Златибору
за кућу/стан у Панчеву. Тел.
069/158-63-76.
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, кућа 206 квм, 124,5 ари, два
стана или П.П, 37.000.
064/863-84-27. (273198)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац у Војловици, 44 ара. Тел. 064/256-3540. (273649)
НОВА МИСА, кућа 210 квм,
на 2.3 ара плаца, близина вртића „Петар Пан”, укњижена,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (273509)
ТЕСЛА, 100 квм, 2.90 ари,
52.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)
УЖИ центар, нова кућа, 5
ари, 130.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (273657)
ЦРЕПАЈА, 80 квм, усељива, 15
ари, 14.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)
ЈАБУКА, двособна, 64 квм 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (273562)
НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари, 37.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (273562)
СТРЕЛИШТЕ, центар, 150
квм, 2,3 ара, грејање, реновирана, 70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. (273562)
ПРОДАЈЕМ или у закуп, њиву
21 ар, до пута, Јабука-Глогоњ.
064/226-82-16. (273589)
ДОЊИ ГРАД, спратна кућа,
три стана, 3.5 ара, 50.000
евра. 063/126-92-77, 063/248729. (273572)
ДОЊИ РАД, спратна кућа, три
стана, 3.5 ара, 50.000 евра.
063/126-92-77, 063/248-729.
КУЋА, Панчево, Маргита, 180
квм + 3.5 ара плаца, три етаже, усељиво, све сређено.
013/664-228, 063/740-22-41.

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)
ПЛАЦ 10 х 170, Кудељарац,
уз „Техномаркет”, инфраструктура. 063/729-72-86,
013/402-782. (273684)
КУЋА у Старчеву, укњижена,
12 ари плаца. Тел. 065/26240-30. (273680)

КУЋА, Омољица, 70 квм, 6.5
ари, усељива, власник, помоћни објекат. 064/961-0070. (273669)
ТЕСЛА, део куће, 54, 25.000;
Миса, 2.0, I, 54, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025,.
(273712)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (273699)
ПРОДАЈЕМ плац на баваништанском, 7 ари, вода, струја, ограђен. 060/700-50-72,
063/163-97-17. (273773)

КУЋА, две стамбене јединице, 130 квм, посебни улази,
31.000 евра, усељиво, реновирано. Козарачка 10.
063/804-07-85. (273725)
МОНТАЖНА кућа, нова, 70
квм, 19.000 евра. Козарачка
10-ц. 063/804-07-85. (273725)
КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (273725)
СВЕТОГ САВЕ, спратна, 220
квм, 5 ари, 125.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64., (273722)

СТАРИЈА кућа, Синђелићево
насеље, идеална локација, 5
ари, 75.000, може замена
стан и ваша доплата.
063/894-84-23. 063/894-84-23.
ПРОДАЈЕМ плацеве, укњижени, ново, Стрелиште.
063/812-42-09, 063/368-135.
ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу код Зрењанина. 063/80775-61. (273746)
ДОЊИ ГРАД, 113 квм, 3 ара,
хитно, 33.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (273778)

КУЋА, Качарево, 130 квм, на
плацу 5 ари. 065/219-59-73,
602-011. (275785)
ХЕКТАР земље, северна зона,
комплетна инфраструктура,
идеална локација, 18.000.
063/894-84-23. (272726)
САЛАШ, Новосељански, 13
ари, струја, амбар, кочине,
само 32.000, може замена за
кућу/стан. 963/894-84-23. (273726)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра 80. 062/415359. (273832)

ХИТНО, Кудељарац, сређена,
120 квм, два стана, 2,3 ара,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64., (273722)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа за бизнис, 500 квм, 10 ари, 20 м
фронт, 140.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64., (273722)
ПРОДАЈЕМ непокретност на
Новосељанском путу, односно
башту. 064/220-00-69. (273806)
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Шипоша 19, Панчево. 013/346502. (237832)

СКРОБАРА, пољопривредно
грађевинско земљиште и мањи дворишни стан. Тел.
063/325-566. (273732)
ПРОДАЈЕМ викендицу на Јабучком путу, 7.5 ари, струја,
вода, главни пут. 063/719-4271. (273757)
ПРОДАЈЕМ нову спратну кућу, завршни радови, нова Миса, власник. 064/221-36-12.
НОВА МИСА, три етаже, 6 Х
10, 57.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273794)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, грађевинско
земљиште, 28 ари, 25.000.
063/180-26-84, 063/217-102.
ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење или адаптацију, 4,11 ари,
31.000. „Мустанг”, 062/226-901.

ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ
„MAG NO LI JA LUX”,

НЕДОВРШЕНА кућа, две
стамбене јединице, у ширем
центру град.а 064/114-08-98.
ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5 ара,
55.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (273795)
ЦЕНТАР, салонска на 5 ари,
115.000, сређена, на 2 ара,
120.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа за адапштацију, 50.000; кукћа за рушење, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.

064/393-56-90

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, новија, 110 квм, 7,45 ари, 17.000.
„Мустанг”, 062/226-901. (273794)
БАВАНИШТАНСКИ пут, код
Селекције биља, кућа 60 квм,
са помоћним објектима +
воћњак + око 40 ари, друга
дуж, цена 20.000 евра.
061/632-10-47. (273747)
ДОЊИ ГРАД, 60 квм, потребна
улагања, 2.5 ара, гаража,
23.000. „Мустанг”, 062/226-901.
ОМОЉИЦА, плац 11,5 ари,
започет објекат, гаража, струја, вода. 064/260-05-34. (273776)

ПОТРЕБНЕ СПРЕМАЧИЦЕ

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

ПРОДАЈЕМ кућу са локалом
1/1, на два ара плаца, близу
пијаце. Тел. 069/781-605. (273796)
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји,
са помоћним објектима у
главној улици, власник.
069/558-34-72. (273802)
ПРОДАЈЕМ детаљно обновљену приземну кућу у Панчеву у
Тополи, површине 68 квм, погодно за стовариште.
064/134-97-60. (273895)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГЛАСИ

ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 9/27,
сређен,одмах усељив стан.
063/223-822. (СМС)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 40 квм,
у приземљу, центар. 064/35469-76. (273646)
ПРОДАЈЕМ две стамбене јединице, легализоване, усељиве. 064/682-57-91. (273652)
КОТЕЖ 1, Радова зграда, 57
квм, ЦГ, IV, без улагања,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)
КОТЕЖ 1, 60 квм, ЦГ, II, Радова зграда. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (273657)
ДВОСОБАН, ЦГ, 57 квм + 6
квм, Котеж 2, в. приземље,
30.000 евра. (470), „Дива“,
345-534, 064/246-05-71. (273720)
СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, лифт, 50.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (273657)
СТРЕЛИШТЕ: двоипособан,
61 квм, рећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (273562)

ПОТРАЖЊА

КУПИО бих пољопривредно
земљиште иза старе Мисе у
Панчеву између Баваништанског пута, вршачке пруге и
Надела, од 20 ари до 1 хектара. 064/227-67-90. (273050)
КУПУЈЕМ пољопривредно земљиште у војловачком атару.
Тел. 064/129-45-43. (273552)
КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02. (273734)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ сређен двособан
стан, 56 квм, у Исидоре Секулић. 065(223-82-21. (СМС)
ПОТРЕБНА млађа женска
особа из града за повремено
чување деце. 062/800-71-77 (

B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80
Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.
Заваривачке, браварске
услуге и друмски превоз
терета.
(1/273530)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (273562)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
80 квм, близина школе, реновиран, 52.000, договор. „Нишић” 362-027, 064/206-55-74.
ПРОДАЈЕМ стан, 35 квм, Ул.
Лава Толстоја у Панчеву.
063/824-50-38. (273578)
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ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс, 70
квм, први власник, укњижен,
1/1, новије градње, III спрат,
лепа локација, 48.000 евра.
061/281-02-06. (273600)
КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан,
42.000, 57 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”, 315703, 064223-99-20. (273327)
ТЕСЛА, „Дис”, 35 квм, једнособан, леп, тераса, усељив,
30.000. (324), „Медиа”, 315703, 064223-99-20. (273327)
КОТЕЖ 1 локал, 80 квм, ЦГ,
43.000, замена за стан. (338),
„Јанковић”, 348-025. (273712)
ЦЕНТАР, гарсоњера, ЦГ, 38,
Содара, 2.5, II, 42.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (273712)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 28 квм,
сређена. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (273699)
ЦЕНТАР, двособан, 50 км, IV,
31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (273699)
НОВА МИСА, 50 квм, одличан једноипособан, I, TA, две
терасе, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (273755)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
СОДАРА, двособан, 53 квм,
II, 34.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (273699)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, први спрат, Стрелиште.
(470), „Дива“, 345-534,
064/246-05-71. (273720)

Потребна

радница
Тел. 063/367-058
ДВОСОБАН, ЦГ, први спрат,
Содара. (470), „Дива некретнине“, 345-534, 064/246-05-71.
КОТЕЖ 2, квалитетан двоипособан, 83 квм, V (пот), 42.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.,
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
квм, I, 30.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64., (273722)
ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор. Нова Миса,
власник. 063/304-222. (273730)
СТРОГИ центар, 45 квм, једноипособан, ЦГ, VI, 37.000,
договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (273755)
СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, трособан, VI, ЦГ, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273755)
КОТЕЖ 2, 65 квм, двоипособан, ЦГ, III, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (273755)
ЦЕНТАР, Карађорђева, 64
квм, двоипособан, V, ЦГ,
50.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (273755)
ТРОСОБАН, Миса, 37.000;
дворишни до улице, хитно.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (273498)
МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; приземље, 36, прелеп,
22.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273498)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35 квм,
полусутерен, Тип Станко, I,
32, 16.500.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273498)
МИСА, СУ + ПР + СП + таван,
све одвојено, укњижено, посебно, заједно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (273498)
ТЕСЛА, приземље, већи једнособан, реновиран, 37 квм,
27.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273794)
ТЕСЛА, двособан, VI од VII,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (273794)
ТЕСЛА, 54 квм, двособан, IV
ТА, 23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (273755)
НА ПРОДАЈУ трособан стан,
87 квм, II спрат, Синђелићево
насеље. 061/661-92-60. (273752)
КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи двособан, 31.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (273778)
МАРГИТА, 52 квм, двособан,
нов гас, 34.500. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (273778)

ЦЕНТАР, 60н квм, двоипособан, хитно, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (273778)
ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
063/449-798. (273787)
НОВА МИСА, одличан, једноипособан, 44 квм, II, ТА,
24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273794)

КЕЈ Радоја Дакића, новији, 58
квм, приземље, ЦГ, беспрекоран, са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
МИСА, Јастребачка, двоипособан, 65 квм, ЦГ, 35.000.
(49), „Мустанг”, 063/226-901.
СОДАРА, трособан, 75 квм,
изворан, добар распоред, VI,
37.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (273794)

СТАН, Котеж 2, 44 квм, договор. 061/222-18-28. (273801)
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат. 063/329-340.
СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, 36.500. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (273795)
СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влаховића, II ,6 6 квм, ЦГ, двоипособан, 34.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(273795)
ТЕСЛА, двособан, 49 квм, VII,
ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (273795)
ТЕСЛА, двособан, 49 квм, VII,
ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
ШИРИ центар, двособан, III,
47 квм, TA, 31.500. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (273795)
ЦЕНТАР, трособан, III, 72
квм, лфит, CG, 59.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (273795)

УЖИ центар, нов стан, 64 квм,
64.000. „Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15. (273795)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
тераса, I, 35.000. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
тераса, VII, 25.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15, (273795)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса, V, 40.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (273795)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, ЦГ, лифт, сређен,
38.000. (300), „Ћурчић, 362816, 063/803-10-52. (273858)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм, I,
TA, ПВЦ, усељив, 31.000.
(300), „Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273858)
СОДАРА, трособан, сређен,
67 квм, III, ТА, две терасе,
40.000. (300), „Ћурчић, 362816, 063/803-10-52. (273858)

Фирми „Dunex”
потребни

бравари, монтери,
са или без искуства.
063/237-248, 063/404-281
(2/273841)

ТЕСЛА, једноипособан, 37
квм, ВП, ТА, реновиран,
27.000. (300), „Ћурчић, 362816, 063/803-10-52. (273858)
СТАН у Ковачици, двособан,
50 квм, реновиран, центар,
издајем, продајем или мењам
за стан у Панчеву. Власник.
062/438-353. (273879)
НОВА МИСА, 42 квм, двостран, две терасе, приземље,
ТА, ренвоиран, одличан.
065/260-82-60. (273885)
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ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000; војне троипособан,
ЦГ, VI, 50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000; 40 квм, I, CG, 26.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, I,
35.000; Котеж 2, двоипособан, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
СТРЕЛИШТЕ, двособан,тераса, V, 35.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (273795)
СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273795)
ЦЕНТАР, нов двособан и трособан, II, ЕГ, Горњи град, двособан, новија зграда, 35.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан, двособан стан, исплата одмах у кешу. 064/13406-30. (273562)
АГЕНЦИЈИ „Кров” потребни
станови, куће, брза исплата.
060/683-10-64. (273722)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (273562)
КУПУЈЕМ станове на свим локација, брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89-15, потребне некретнине. (273842)
ЗА КУПЦЕ на чекању, Агенцији
„Лајф” потребни станови и куће.
061/662-91-48, 062/191-75-35.
КУПУЈЕМ мањи стан на Стрелишту, ниже спратности. Тел.
069/251-57-57. (275763)

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

КОНКУРС
за радна места:
1. ДИПЛОМИРАНИ
– 1 извршилац

ФАРМАЦЕУТ

2. ФАРМАЦЕУТСКИ
– 2 извршиоца

ТЕХНИЧАР

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

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, 80 квм. 062/321-270. (273867)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради без грејања.
013/344-167, 064/950-23-40.
ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
Стрелиште, на дуже од 1.
марта депозит. 065/331-63-58.
ИЗДАЈЕМ стан, гаражу, магацин, Горњи град. 064/558-4290, 066/423-59-58. (273560)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Вељка Петровића, Стрелиште, киндер јаје. 065/64017-04. (273525)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
код Зелене пијаце, ЦГ, самцима. 063/824-50-38. (273578)
ПОТРЕБАН мањи намештен
стан у центру, са ЦГ. 065/67911-37. (273598)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
ученици, студенткињи и самици, Котеж 2. 218-321. (273569)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града. Депозит
обавезан. 064/498-981. (273590)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен дворишни стан на новој
Миси. 066/373-521. (273611)
ИЗДАЈЕМ нов стан 47 квм, у
центру. 063/870-64-70. (273623)
ПОТРЕБНА кућа, мања, за издавање. 064/071-15-41. (273691)
ИЗДАЈЕМ стан 75 квм, Цара
Лазара бр. 3, Панчево.
064/867-48-43. (273750)
ИЗДАЈЕМ странцима нов
опремљен стан, 50 квм, у центру. 064/354-976. (273646)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМО кућу у Омољици
за становање, за помоћ у кући. Тел. 617-774. (273732)
ИЗДЈЕМ дуплекс, центар, погода за више особа, намештен. 064/320-84-32. (273759)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, Тесла, ЦГ, IV
спрат, лифт, тераса. 064/32084-32. (273759)
НАМЕШЕНА гарсоњера, центар, женској особи, 100 евра,
са грејањем и комуналијама.
065/520-53-00. (273736)
ПОТРЕБАН двоипособан или
трособан стан за издавање, са
одвојеним ве-цеом и купатилом. Предност Котеж 1, Котеж 2, Тесла. 069/162-63-86.
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, мањи двособан, ЦГ; намештен.
064/155-80-23. (273783)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, могу сезонски радници.
064/187-20-13. (273808)
ИЗДАЈЕМ намештен 40 квм,
дворишни, посебан улаз, близу центра. 061/182-37-90. (273816)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
строгом центру код „Poco-Loco” ресторана, опремљен, ЦГ,
200 евра. 061/608-26-25. (273878)
ПРИВАТНИ смештај за ваше
раднике у Ковачици. 062/438353. Вила Ковачица. (273879)
ИЗДАЈЕМ новији мањи дворишни стан. 064/587-50-24. (273718)
СТАН 42 квм, на Котежу, намештен, издаје се. 064/14999-73. (273891)

ЛОКАЛИ
ПОТРЕБАН магацин од 100
до 150 квм. Тел. 063/354-122.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (273308)
ПРОДАЈЕМ локал 60 квм +
сређен подрум 60 квм, са
уличним излогом, Димитрија
Туцовића 10. 063/208-114.
ПРОДАЈЕМ јефтино локал,
10.000 евра, 18 квм, прометно место, новоградња, Милоша Требињца 5, „Динамо”.
315-707. (272919)
ИЗДАЈЕМ ХАЛУ, 200 квм,
Панчево, Караула, Рибарска
22, опремљена мокрим чвором, купатилом, канцеларијом, хидрантском мрежом.
Тел. Л063/321-707. (273728)
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (273719)
ЛОКАЛ код стадиона „Динамо”, 21 квм, 14.000 евра.
Моб. 061/632-10-47. (273747)

Planirajte prolećnu setvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima. Odobravamo vam
dinarski kredit na 6 ili 12 meseci sa 100% fiksnom dinarskom ratom!
Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje za
fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate 6 i 12 meseci.

Iznos kredita u dinarima
Naknada za odobravanje kredita u dinarima
Šestomesečna rata kredita u dinarima
NKS
EKS* (obračunat na dan 22.02.2019.)
Ukupan iznos koji se vraća po konačnoj otplati kredita u dinarima

6 meseci
500.000

12 meseci
1.000.000

500.000

1.000.000

20.000

40.000

32.500

65.000

500.000

1.000.000

250.000

500.000

0%

0%

0%

0%

9,35%

8,97%

10,21%

9,82%

521.699

1.041.699

534.973

1.067.473

* U obračunu EKS-a su uključene i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno
unapred od iznosa odobrenog kredita (za rok od 6 meseci 4%, za rok od 12 meseci 6,5%), taksa za poresko uverenje 620 dinara, naknada za
izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD, naknada za 2 menice 100 RSD i mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD.

Dobro došli u OTP banku!
OTP banka Srbija
Verujemo jedni drugima

ПОСАО

ПОТРЕБНА радница са искуством за продају гар5деробе
на Зеленој пијаци. 060/03547-40. (273733)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
064/238-91-31, 013/377-930.

CAFFE „Љубичево” тражи конобарицу са искуством, до 45
година. 069/364-10-04. л(273817)
ВОЗАЧ у пекари потребан.
062/404-144. (273875)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
казини у центру Панчва. Одлични услови. 060/088-02-23.

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

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

ПОНУДА

Sejte sadite i zaradite uz beskamatni poljoprivredni kredit OTP banke sa jednokratnom naknadom
za odobravanje.

Rok otplate

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 2. 063/725-71-70. (273771)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм,к код Аутобуске станице.
352-105. (273750)
ЛОКАЛ издјем код Аутобуске
станице и пијаце, Ослобођења 3. 063/372-124. (273798)
ИЗДАЈЕМ магацински простор, погодно и за занатске
делатности. Одлични услови.
Максима Горког 70. 063/598969. (273800)
ИЗДАЈЕМ ауто-перионицу на
Баваништанском путу са свом
опремом. 064/129-47-08. (273842)
ИЗДАЈЕМ локал 311 квм, центар. Тел. 064/823-62-31. (273855)
ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен салон
лепоте. 063/734-82-31. (278862)
ИЗДАЈЕМ локал 16 квм, центар Стрелишта, зграда код
Стоматолошког, повољно.
064/474-99-11. (273893)
ИЗДАЈЕМ локал, М. Требињца
5, интелектуалне услуге и
услужне делатности. 064/01481-37. (273886)

www.otpbanka.rs

ПОТРЕБНА млађа женска
особа из града за повремено
чување деце. 062/ 800-71-77.

ФИЗИЧКИ посао, развоз пића, потребна Б категорија.
013/333-679, од 8 до 17 сати.

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (271594)
GARINELLO тражи искусну
продавачицу за повремене послове. CV са сликом послати
на fashion.form@yahoo.com

САЛОНУ намештаја потребан
монтажер са искуством.
013/410-180, 060/645-91-45.
РЕСТОРАНУ „Royal” у Авив
парку потребни радници. Тел.
063/216-788. (273293)
ПОТРЕБАН радник у сервису
„Горење”. 063/329-340. (273819)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30. (273829)
ПОТРЕБАН пекар за лиснато.
065/993-75-30. (273829)

ПОТРЕБНИ радници у производњи дрвене амбалаже „Рас”
д. о. о. Старчево. 013/631066. 631-166. Време од 6 до
14 сати. (272965)
WEIFERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц категорије, виљушкариста и физички радници. 062/446-285. (272909)
ПОТРЕБАН виљушкариста за
рад на булдожеру. Одлични
услови. 064/648-24-47. (273603)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
спортској кладионици.
062/883-68-62. (273665)
ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за роштиљем. Локал у центру. Браће
Јовановић, 063/834-88-10,
063/897-55-04. (272869)
ПОТРЕБНИ радници са већим
искуством за прање и улепшавање возила. Услови одлични.
060/707-67-25. (272696)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње,
хитно потребне конобарице.
Тел. 064/349-93-43. (273531)
GOLUB TAXI потребни возачи
таксија. Пријаве на
060/663-64-63,
ivana@milosavljevic@bedemes.
com (273595)
ПОТРЕБНО особље за продају
у пекари. CV – mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (273754)
ПОТРЕБНИ возачи са исккуством за кипер камионе, утовариваче и телехендере.
064/648-24-59. (273603)
ЛИМАРИЈИ „МАРКОВИЋ” потребни радници, лимар, помоћник лимара, ученици за
праксу. 060/571-55-22. (27378)
ПОТРЕБАН конобар/ица за
рад у локалу. 063/508-719,
063/779-98-56. (273500)
GP „STILL-NET”-у потребни
пословођа техничке струке.
Информације и пријава на
013/333-311. (273742)
FAST FOODU „Грил Бум” потребне жена за рад за роштиљем. 064/323-92-77. (273776)
ПОТРЕБНИ радници са искуством у раду са лмоторном
тестером. 064/648-24-51. (273663)
ПЕКАРИ потребна радница у
производњи. 062/404-144. (273875)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама. 064/062-22-79. (273633)

ПОТРЕБНА искусна фризерка, услови и плата одлични.
064/329-49-19. (273836)
ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” на
Стрелишту потребна радница.
061/323-80-02. (273861)
ПОТРЕБНА радница за шивење
на ибердеку. 064/981-77-65.
ПРОДАВЧИЦА у пекари потребна. 062/404-144. (273875)
ПОТРЕБНИ радници у Slot klubu Kentucky. 064/474-74-47.
ПОТРЕБНЕ раднице у Slot klubu Kentucky. 066/645-42-26.
БРЗА храна на Стрелишту тражи радника. 064/149-99-73.
ШИШ ЋЕВАПУ потребна радница са искуством, плата
40.000. Тел. 064/960-44-21.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика... Часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43. (273553)

Потребан радник струке

бравар-монтер,
са искуством, на радном месту монтаже грађевинске столарије.
„Alkon” doo Панчево, 013/331-395, 063/387-412.

Фирма „КОРАЛ” д.о.о.
тражи

СПРЕМАЧИЦУ
Предност имају особе из Панчева
Звати радним данима од 12 до 15 сати. Контакт
телефони: 013/335-540 и 013/335-541

Фирма „КОРАЛ” д. о. о. Панчево,
тражи:

трговца
Због природе посла пожељно је да буде особа
мушког пола.
Звати радним данима на број 013/335-540 и
013/335-541, од 12 до 15 сати.
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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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Петак, 1. март 2019.

На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у
области спорта на територији Града Панчева („Службени лист града Панчева”‘ број 1/2017 и 30/2018)
и чланова 54. и 98. став 2. Статута Града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и 12/16) градоначелник Града Панчева
расписује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ
1. Градоначелник Града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна
и физичка лица да својим програмима и пројектима конкуришу за су/финансирање својих активности у области спорта у следећим сегментима:
• А) Појединачна давања на име постигнутих
спортских резултата
• Б) Развој спорта
2. Циљеви позива:
• Стварање услова за повећање учешћа грађана у
спортским програмима кроз систематско вежбање
• Здравствена превенција грађана
• Унапређивање и омасовљавање спорта у школама
• Унапређивање стручног рада у спорту путем
едукација тренера за стручно – педагошки рад,
препознавање талената, праћење стања тренираности и друго
• Промовисање спорта као сегмента здравог животног стила
• Социјална интеграција особа са инвалидитетом
кроз спортске активности
• Системско унапређивање спорта на територији
града Панчева
• Подизање квалитета у области свих сегмената
спорта
3. Предмет су/финансирања програма и пројекта
• Програми и пројекти који подстичу и стварају
услове за унапређење спорта за све, односно
бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена, спорта особа са инвалидитетом као
и развоја спорта у насељеним местима
• Програми и пројекти подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним спортистима млађих узрасних категорија на територији
града Панчева
• Програми и пројекти унапређења стручног рада
учесника у систему спорта са територије града
Панчева
• Програми и пројекти који подржавају активности
спортских организација, спортских друштава,
удружења, гранских савеза и Спортског савеза
града Панчева
• Програми и пројекти за реализацију спортских
манифестација од интереса за град Панчево
• Програми и пројекти којима се доприноси развоју спорта у граду Панчеву
5. Пријаве и захтеви, као и обавезна документација
Пријаве и Захтеви са потпуном документацијом
слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2 - 4, 26000 Панчево или предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: „Јавни позив за су/финансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2019. годину у сегментима: Појединачна давања на име
постигнутих спортских резултата и Развој спорта”,
са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ”.
Пријаве и Захтеви на Јавни позив се могу добити
у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети са званичне интернет презентације Града Панчева www.pancevo.rs.
Обавезна документација треба да садржи:
1. Захтев за су/финансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта у 2019.години или
Пријаву за су/финансирање појединачних давања
на име постигнутих спортских резултата
2. Доказе о испуњености услова, који су наведени
у тачки 4. – Општи и посебни услови позива, односно у пријави и захтеву.
3. Доказ о уплати градске административне таксе
6.Рок
1. Рок за предају документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду
Панчеву за 2019. годину je до 29. новембра 2019.
године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину у сегментима: Појединачна давања на име
постигнутих спортских резултата, Развој спорта.
Јавни позив биће објављен у недељном листу
„Панчевац” и на званичној интернет презентацији
Града Панчева, www.pancevo.rs.
• Непотпуне и неблаговремене пријаве и захтеви неће се узимати у разматрање!
7. Додатне информације
Све додатне информације у вези сa јавним позивом могу се добити лично сваког радног дана од 8
до 15 сато у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1-а и у Секретаријату за јавне
службе и социјална питања Градске управе Града
Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, II спрат канцеларија 204, или путем телефонa 013/308-907.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846 (273570)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови. 065/535-24-56. (273622)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, уградња нових цеви,
одгушења, монтажа, санитарије. 062/382-394. (275637)

о поднетом захтеву за одређивање
обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71. Никола. (273663)

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

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ
Замена горионика на пећима BA-2401 и BA-2402, у
склопу Рафинерије нафте Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ШЉУНАК, сејанац, одвоз шута
малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-338
(СМС)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76. (271300)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, вентили, славине,
одгушење канализације одмах.
061/193-00-09. (272712)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим
искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (272753)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (273542)
ПОТРЕБНА радница за пекару
и пицерију. 062/130-75-40.
ДЕМИТ фасаде, повољно.
061/625-97-90. (273682)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорeта, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (272680)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам. 063/882-25-09.
СРПСКИ: часови за основце,
средњошколце, студенте, припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (273517)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (273528)
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ радови, квалитетно и уредно.
066/933-67-90. (2724253)
РАДИМ глетовање, керамику,
молерај и остале унутрашње
радове. Тел. 061/249-10-00.
СЕЧЕЊЕ огревног дрвета, услуга цепања, уношења. 064/28726-00. ((273531)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (273533)

КЕРАМИЧАР са вишегодишњим искуством, уградња свих
врста зидних и подних плочица. Тел. 064/128-38-49.
ВАШ МАЈСТОР – све врсте поправки у кући. 061/244-67-84.
(273762)
ЧИТАМ бајке деци уз5раста од
6 до 8 година. Суботом од 18
до 19.30. 063/865-27-57.
ПОМОЋ у кући, спремање, чишћење, квалитетно, повољно.
064/558-42-90, 066/523-59-58.
(273560)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (273575)
ТВ и сателитске антене, монтажа. Дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (273575)
РАДИМ физичке послове, зидање, бетонирање, итд. 961/66566-24. (273581)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације. 063/893-3994. (273576)
КОШЕЊЕ корова, траве, подсецање дрвећа, шишање ограде,
дворишта, воћњаци. 061/30149-58. (273580)
КЕРАМИЧАРСКИ, молерски и
зидарски радови. 061/659-7031. (273601)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
демит фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-5406. (273683)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ радови, повољно. 060/689-82-23.
РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, зидова, шупа, ископи, кошење, обарање стабала. 064/122-69-78. (273733)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење
судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(273711)
ПОВОЉНО чишћење шута кипером, чишћење тавана, подрума, дворишта, гаража, рушење
старих објеката, избацивање
старог намештаја. Злато,
063/196-54-56. (273703)
ИЗРАДА конструкција, хала,
биндера, гараже, коване ограде, капије, грађевинска лимарија. 064/068-10-85. (273642)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталирање нових компоненти, чишћење. Брзо, повољно. 060/351-03-54. (273719)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892. (273792)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, ТА пећи, шпорете,
индикаторе, табле. 060/521-9340. (273685)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
ОБАРАЊЕ стабала, ископи, чишћења тавана, рушења, бетонирања, одношење ствари.
060/035-47-40. (273733)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и ствари, утовар/истовар, монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-14-50. (273793)
КОМБИ, селидбе и остле услуге
превоза. Зоран, 060/360-03-89.
(273707)
КУХИЊЕ, плакари, остали намештај по мери, одф унвиера и
медијапана. Квалитетно, повољно. 062/229-783.
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтин, 24 године искуства. 013/251-78-97, 063/78251-48. (273860)

СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона, селидбе,
одвоз шута и непотребних
ствари и слични послови. Дејан, 061/626-14-50. (273793)
МАСАЖА релакс за потпуно
уживање и опуштање вашег тела. 064/269-94-87, Марија.
ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором. Дуле, 064/16358-85. (273840)
ОЗБИЉНА и одоговорна жена
чувала би старију особу.
065/237-10-68, 064/665-86-51.
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (278863)
ЧАСОВИ немачког и енглеског
језика. 063/886-87-08.
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-20-03.
СВЕ баштенске радове, шишам
траву, орезујем воће, уређујем
дворишта. 064/867-47-89.
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно
педантно, повољно. 064/25251-75, 062/253-37-06. (273877)

ПРЕВОЗ кипером мањим , повољно, песак шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-94.
ОДГОВОРНА жена водила би
домаћинство и неговала 24 сата
старију жену. 069/577-09-66.

УСЛУГЕ
ШЉУНАК, сејанац, одвоз шута
малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-338
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (2728939)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (272997)

Овим путем вас обавештавамо дa је наша мајка и
бака преминула 20. фебруара 2019. лета Господњег.
Сахрањена је 23. фебруара 2019, на Старом православном гробљу

ДИВНА ЂУРИН
рођ. Кирилов
1941–2019.
Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР и унук ПРЕДРАГ
(137/273723)

Последњи поздрав својој баки

ДИВНИ ЂУРИН

од њеног унука ПЕЂЕ
(2/273522)

Последњи поздрав драгој колегиници и другарици

МИРОСЛАВ РОКСАНДИЋ
1961-2019.
Зашто???
Прерано си нас напустио. Волели смо се, требало нам је још времена, отишао си без поздрава,
без загрљаја, а тако се никада нисмо растали...
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Воле те: супруга СЛАВИЦА, ћерке ДЕЈАНА и
МАЈА, зет ЖЕЉКО и унуци ФИЛИП и ПАВЛЕ
Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се сахрана одржати 1. марта 2019, у 14 сати, на Новом гробљу.

ДИВНИ ЂУРИН
НАДА С, РАДМИЛА Ј, ОЛГА С, и ДРАГА Т.

(190/273880)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав
куму

(61/273632)

Опраштамо се од наше драге куме

БОРИСЛАВ
МОЛДОВАН

У вечни смирај њене
душе испратили смо
нашу драгу колегиницу

1954–2019.
19. фебруара преминуо је наш вољени
супруг, отац и дека...
Нека те анђели чувају тата.
Увек ћемо те волети
и памтити те.
Био си нам све.

БОРИ
МОЛДОВАНУ
1954–2019.

БОРИСЛАВУ
МОЛОДВАНУ

ДИВНЕ
ЂУРИН

Супруга ВЕРА
и ћерка ИВАНА
са породицом

Сестра ЉИЉА
са породицом

Кум ТОДОР
ВИТЛАРОВСКИ
са породицом

Породице
ДИМИТРОВ
и СТАНИШИЋ

(11/173541)

(153/273778)

(177/273831)

(13/273545)

ДИВНУ
ЂУРИН
С поштовањем твоје
колеге пензионери
из ОШ „Исидора Секулић”
(7/273532)

Петак, 1. март 2019.
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Последњи поздрав
драгој прији

Последњи поздрав нашој вољеној мами
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Последњи поздрав мајци и баки

ТЕРЕЗИ
МИЈУШКОВИЋ

РАДМИЛИ ИВАЧКОВИЋ

од пријатеља
МИЛЕТА и ЛЕЛЕ са
ћерком ГОРДАНОМ

1939–2019.

ТЕРЕЗИЈИ МИЈУШКОВИЋ
1942–2019.

(39/273607)

Увек ћеш бити са нама.

Остаћеш вечно у нашим срцима.
Последњи поздрав
дугогодишњем члану

ДРАГАНА и СРЂАН са породицама

Твоји најмилији: син ГОРАН, ћерка ЉИЉАНА, снаја ИВАНА, зет ВЕЉКО
и унуци АНЂЕЛА, ПАВЛЕ, СОФИЈА и МАТЕЈА

(121/273624)

(135/273717)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом колеги и великом пријатељу

АНДРЕЈИ
ПУТНИКУ
Удружење спортских
риболоваца и
наутичара „Тамиш”
(169/273813)

АНДРИ ПУТНИКУ

ДРАГОМИР ТАДИЋ ШИЉА

од другара са Тамиша: ДРАГАНА, МИЛЕТА, ЋИРЕ, МИШЕ,
МИЛОША и ТИМЧЕТА

24. фебруара 2019, у
88. години престало
је да куца срце моје
мајке, баке и прабаке

1950–2019.
Синови МАРКО и МИЛОШ, снаје ИВАНА и САЊА, унуци МИЛОШ и
ДУШАН, унука ТЕОДОРА и остала родбина и пријатељи
(132/273719)

(141/273731)

Почивај у миру

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав брату

ЉУБИЦЕ
БРАТ
1931–2019.
Мама, почивај у миру
и нека те анђели чувају.

КРСТИ ЈОШИЋУ

ШИЉО

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

Ожалошћени: ћерка
ЛЕЛА, унука
БИЉАНА и праунуци
ТИЈАНА и НЕМАЊА

Последњи поздрав
од комшија породица МИЛАНОВИЋ

(130/ф)

(40/273608)

(113/273676)

1956–2019.

Последњи поздрав нашем драгом комшији

Последњи поздрав пријатељу

МИРОСЛАВУ
РОКСАНДИЋУ

ПАВЛУ
ГРУЈОВСКОМ
С поносом и тугом чуваћемо те од заборава.

Породица ТОМИЋ

Породица МИЛИШИЋ

(192/273883)

(155/273781)

Последњи поздрав

ДРАГОМИРУ ТАДИЋУ
ШИЉИ
од НОВА са породицом
(80/273444)

Последњи поздрав правом пријатељу

ПАВЛУ ГРУЈОВСКОМ
1951–2019.

ШИКИЈУ

Заувек и изненада си нас напустио и оставио велику празнину.
Никада те нећемо прежалити ни заборавити.
Супруга БЛАГУНА, син НЕНАД, снаја
СЛАВИЦА, унук ЛАЗАР и унука САРА

КЕДЕР, СУЉА МИШКО, КОЈКЕ, ЗВОНКО, РАКИ, ТЕЧА, ЦВИКИ,
ЦАКИ, ПЕРЦЕ, ЈУРИЦА ДЕЈА, ДЕЈА ИВОШЕВИЋ, РАДЕ ЧЕНТА,
КОСТА, НИНЕ, РАЂА, ДОКСИ, СОСА и КУБИ

(154/273781)

(187/283864)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој комшиници

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

Увек си знала да нам поклониш лепе речи и љубав.
Породица ЖИВАНОВ

Са великим поштовањем
ДУДА, ЈЕЛИЦА и МИЛОШ

(173/283826)

(160/273797)

ДИВНИ ЂУРИН

РАДМИЛИ ИВАЧКОВИЋ
од ТАЊЕ ЈОВАНОВИЋ и МИЛЕНЕ ЦВЕТКОВИЋ
(103/273671)
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Последњи поздрав

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.

ДОБРИВОЈУ РАИЧЕИВЋУ

Воле те пуно мама и тата

БОЈАН АНТИЋ

(79/273641)

1938–2019.

Збогом, драги пријатељу...

22. фебруара 2019. преминуо у Панчеву.

Заувек ћеш бити у нашим срцима
Ожалошћени: супруга БАРИЦА и син ГОРАН

ЈАСМИНА и ЗОРАН са децом

(129/273707)

Последњи поздрав
драгом стрицу и деди

Последњи поздрав
драгом стрицу и деди

(122/273695)

Последњи поздрав

С неизмерном тугом у срцу опраштамо се од нашег вољеног кума и пријатеља

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.
Ти ћеш заувек бити у нашим срцима и живећеш кроз нас.
У сваком тренутку до краја живота ћеш да фалиш.
Волимо те пуно.
ЈОВАНА и ТАРА
(78/273641)

Последњи поздрав

ДОБРИВОЈУ
РАИЧЕВИЋУ

ДОБРИВОЈУ
РАИЧЕВИЋУ

Драги чича Миле, почивај у миру и нека
те анђели чувају.

Почивај у миру.
Братаница ЉИЉА
РАЂЕНОВИЋ
с породицом

Братаница МИРА,
ДУШАН, ДУБРАВКА
ЂОРЂЕВИЋ и
ИВАНА БАШИЋ

(8/273577)

БОЈАНА АНТИЋА
1977–2019.
од БАГИЈА, АНЂЕЛЕ
и породице ЉОТИЋ

БОКИЈУ

С љубављу и поштовањем ИВАН и ДАНИЦА са
породицом ДОДИЋ

(75/273640)

од САШЕ и РУЖИЦЕ
(67/273540)

(127/273708)

Последњи поздрав
драгом

Наш вољени стриче,
наш чика Миле

Последњи поздрав

(9/273535)

БОЈАН АНТИЋ

Последњи поздрав
пријатељу и сараднику

ДОБРИВОЈЕ
РАИЧЕВИЋ

Боки, оде а не заврши започето. Зашто?
Стриц ЧЕДОМИР, сестра СУЗАНА, брат ЗОРАН
с породицама и стрина СЛАВИЦА
(112/273675)

МИЛАН ЈУКИЋ
са породицом

Памтиће га заувек и
носити у срцима братаница СЛАВИЦА ВИГЊЕВИЋ и ЈАСМИНА
ПЕТРОВ с породицама

Последњи поздрав

Колектив „Гранд”
(68/273650)

(118/4804)

БОЈАН АНТИЋ

Последњи поздрав

1977–2019.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: ДЕКИ, ВИКИ и DEXON

(10/273537)

(16/273550)

БОКИЈУ

од баба СЛАВКЕ, чика
БОБАНА, стрине
СЛАВИЦЕ, сестара
БИЉАНЕ и ЉИЉАНЕ
са породицама

заспао је свој последњи сан.

ДОБРИВОЈУ

БОЈАНУ
АНТИЋУ

(114/273677)

Последњи поздрав

БОЈАН АНТИЋ БОКИ
од твог ШУКИЈА

И даље ћеш бити овде са нама.
Кум НИКОЛА
(76/273640)

(73/273640)

ДОБРИВОЈУ

Последњи поздрав
куму

БОКИЈУ
Колектив Кафе „Гранд”

од ДУШАНА, ЗОРИЦЕ, МАРКА и ГОРАНА

(69/273640)

(189/273869)

20. фебруара 2019. преминула је моја драга сестра

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Обавештавамо вас да је
20. фебруара 2019. године преминула наша
драга

БОЈАНУ

БОЈАНУ

од МАКИЈА

од ЦЕЦЕ и НАТАЛИЈЕ
(71/273640)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ
РОКСАНДИЋУ
од таште
и ДРАГАНА
(193/273883)

(74/273640)

Драги наш

МИРОСЛАВ
РОКСАНДИЋ
Последњи поздрав
нашем драгом Деби
кога смо неизмерно
волели.

ЕРЖЕБЕТ
ПАП
1936–2019.

Породица БУГАРИН

Никада је неће заборавити брат ФЕРЕНЦ

(191/273883)

(47/273617)

СОФИЈА
ХАЈДИН
1940–2019.

БОКИЈУ

БОЈАНЕ

Ожалошћени: родбина
и пријатељи

од његових другара: СРЂАНА, САШЕ, ИЛИЈЕ и
МИСТЕРА

Био си један, једини и непоновољиви... Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твој брат ЖИКА, ОЉА, АНДРЕЈ и ФИЛИП

(3/273523)

(70/273640)

(77/273641)

Петак, 1. март 2019.
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20. фебруара 2019. године, напустила нас је
наша вољена мајка, ташта, бака и прабака

БИЉАНА МАРКОВИЋ
СТОЈАНКА КОПРИВИЦА

ТОНИ АНДРАШИ

1956–2019.

рођ. Николић
1934–2019.

1968–2019.

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те
имали... Чувамо успомену на тебе, твој лик,
доброту и љубав коју си нам даривала. Знала
си колико те волимо, али никада нећеш знати
колико ћеш нам недостајати.

Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо
те заувек у нашим срцима.

У срцу туга, на гробу тишина, у кући велика празнина.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ВИДОСАВ, ћерка ВИДОСАВА, снаја ВИТА,
зет ЈОВИЦА, унуци МАРКО, НЕША, ДАРКО
и ПЕЦА и праунуци ЂОЛЕ, ЈАНА и ЛЕНА

Мајка ЗОРКА, супруга КЛАРА, синови ДЕНИС и АНТОН,
ћерка САРА, снаја МАЈА и унуци ОГЊЕН и СТЕФАН

(126/273703)

Последњи поздрав колеги и искреном
пријатељу

Последњи поздрав од твоје деце: КОСТЕ, РУЖИЦЕ и ДИЈАНЕ са породицама
(133/273715)

(49/273619)

Последњи поздрав
стрини

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав
нашој

НАДИ
СПИШЈАК

БИЉАНИ
МАРКОВИЋ

АНДРАШИ ТОНИ

1956–2019.

1968–2019.

ТОНИЈУ АНДРАШИ

од БOРЕ и САЊЕ

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево
(131/ф)

(134/273716)

Последњи поздрав

Синдикат сменских радника
„Правда” Петрохемија

од девера ЈОЗЕФА
са супругом ЛИДОМ
и децом
(166/273809)

Последњи поздрав куми

(93/ф)

ТОНИ АНДРАШИ

БИЉАНИ
МАРКОВИЋ

НАДИ СПИШЈАК

ШАТЛАН, БЈЕЛОПЕТРОВИЋ, ЈОЈКИЋ и ТАСКОВИЋ

од кумова ЧАНЧАРЕВИЋ
са породицом

(186/273813)

(183/2738)

Последњи поздрав нашој

Драгом зету последњи поздрав од таште ВЕРЕ, шурака ИШТВАНА
ЕРДЕИ са породицом

ТОНИ АНДРАШИ

(181/273839)

Последњи поздрав
Последњи поздрав од његовог
VIII-3 ОШ „Исидора Секулић”.

НАДИ СПИШЈАК

Последњи поздрав

1956–2019.
од мужа ЈАНА, ћерке АНКЕ и сина ЈАНА са породицама
(63/273635)

(164/273809)

Последњи поздрав драгом колеги

ТОНИЈУ

ТОНИЈУ

Последњи поздрав
нашој

Последњи поздрав
нашој

НАДИ
СПИШЈАК

НАДИ
СПИШЈАК

1956–2019.

1956–2019.

ТОНИЈУ

од чика ЖУЋЕ, БАТЕ
и ЗОРАНА

од рибара са Миља: ПОПА, МИКЕ, БЕЛОГ,
САВЕ, УРОША и БАТЕ РУЖИЋА и ЂОЛЕТА

(56/273628)

(42/273612)

од колега са котлова
(147/273765)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БОКИЈУ
од ДЕЈАНА и АЊЕ
(72/273640)

СТОЈАНКА
КОПРИВИЦА
Последњи поздрав прији од породице ШВЕЦ
ДОБРИНКЕ И ВЛАДЕ
(117/273679)

Последњи поздрав

ТОНИ
АНДРАШИ

ТОНИЈУ
од кумова.
Породица ЈОВАНАЦ

Породица ЈОЛОВИЋ

(64/2373636)

(81/273648)

од девера МИШЕ и
јетрве НЕЛИКЕ

од породице
ЦВИЈАН

(167/273809)

(168/273801)

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

ЈЕЛЕНИ
ЈОВАНОВ
НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Тета МИРА

1979–2019.

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
1979–2019.

(51/273621)

Љубави моја, Мазо моја, Бебо моја...
У овом животу си много постигла, нека те чувају сви
анђели овог света.

Последњи поздрав

Драга наша мама,

Волим те пуно Мазо моја.

све док нас има бићеш у нашим срцима.
Волимо те.

Заувек ћеш живети у мом срцу.
Хвала ти за све.
Заувек твој РАША БЕБАН
(52/273624)

МИЉАН, УРОШ и АНЂЕЛА

ЈЕЛЕНИ
НИКОЛИЋ

(59/273629)

рођ. Јованов

Мом анђелу хвала за ове године које је провела са
нама и вечно хвала

Заувек у нашим срцима.
Стриц НИКОЛА,
тетка КАТИЦА
и баба ЗЛАТА

Последњи поздрав нашој унуци

(18/273554)

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА
НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
рођ. Јованов
13. IV 1979 – 24. II 2019.

Последњи поздрав
од сестре ИРЕНКЕ
са породицом

рођ. Јованов
1979–2019.
Нека те анђели чувају.
Твоји: баба ЉУБИЦА и деда ЛАЗА

(53/273625)

од тате ЂОКЕ и малог брата ЛУКЕ

(89/

Последњи поздрав
драгој

(91/273655)

ЈЕЛЕНИ
НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

1979–2019.

1979–2019.
рођ. Јованов

од ЈАНЕ и АНДРИЈЕ
(60/273630)

Душо моја,

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

1979–2019.

срешћемо се ми горе.
Волим те пуно.
МАРИЈАНА ПАТАЛОВ
(102/273660)

Драга Јело,
ЈЕЛЕНИ
ти си сада најлепши анђео који ће увек да нас чува.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој
унуци

од тете МАРИКЕ
и тече АНТИЈА
(54/273625)

Воле те пуно: твој ЛАКИ, ХЕЛИ, само твој брат БАНЕ
и ДИКСИ

(58/273629)

ЈЕЛЕНИ
300-820, 300-830

од Анђелиних другара и учитељицве из III-4 ОШ
„Свети Сава”
(87/273653)

ЈЕЛЕНИ
НИКОЛИЋ
Неутешна баба ДАНИЦА
(55/273625)

Петак, 1. март 2019.
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ЈОКА ПЕТРИЧЕВИЋ
Мама... нека твоја добра душа нађе заслужени
мир, а ми ћемо твоју доброту вечно чувати од
заборава, с љубављу коју ни време не прекида.
Нека твоја племенита душа почива у миру.
Памтићемо те по твом великом срцу у коме је
било места за све нас.

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
рођ. Јованов
1979–2019.

С неизмерном тугом опраштамо се од нашег вољеног

Ћерке БОРКА и СЛАВИЦА, син ДРАГАН,
унуци ДАВОР, ЖЕЉКО, ЖАРКО, унуке
ДРАГАНА, БОЈАНА, ИВАНА, ЈЕЛЕНА,
МАРИЈА, ОЛИВЕРА и МИЛИЦА и остала
родбина и пријатељи

За моју душу,
нека те анђели чувају душо мамина.

(165/273805)

Увек ћеш остати у мамином срцу.

АЛЕКСАНДРА
ВОЈИНОВИЋА ЛЕКЕ

Последњи поздрав драгој мами

13. IV 1949 – 21. II 2019.
(57/2736299

„Капљица кише која ти падне на образ је
пољубац од неког ко живи у Рају и пази на
тебе”
Супруга СЛАВИЦА, ћерка РУЖА
и зет НЕМАЊА

МИЛКИ БОДЛОВИЋ

(28/273584)

Последњи поздрав
драгом

Ожалошћени: ћерке МАРИЈА, СЕКА и МИРА
с породицама

Последњи поздрав
пријатељу

(111/273672)

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
Није битно да ли се знамо читав живот или само кратко.

АЛЕКСАНДРУ
ВОЈИНОВИЋУ
ЛЕКИ

Људе памтимо по емоцијама које на нас остављају.
Тебе ћемо Јецо памтити заувек и хвала ти на томе.

ТИХОМИР АЛЕКСИЋ
Последњи поздрав од сина МИЛИВОЈА и унука МИЛИЦЕ и МАРИЈЕ са породицом.
Оне које волимо никада не умиру, они живе у нашим
срцима.
(172/273822)

НЕША и МАРИЈА
(170/273818)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Породица МАРИНКОВИЋ: ВЕРИЦА, ЈОВАН,
ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА
(29/273587)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ

од БОЖАНЕ и ЉУБЕ
(30/273588)

Последњи поздрав
драгој прији

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Породица КЕРЕКЕШ

ЈЕЛЕНИ

(66/273639)

Срећни што смо те имали,
тужни јер смо те прерано изгубили.

СЛОБОДАНКИ
КИТИЋ

Вољена

Тетка ВЕРА, сестра МИРА и брат МАРКО
са породицама

од тетака ЉУБИЦЕ, РУЖЕ и ДАНЕ
са породицама

од прије СЕКЕ и
МАРИЈАНЕ
са породицом

(1507273770)

(100/273667)

(88/273654)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

Последњи поздрав братаници

Рођ. Јованов
заувек остаје у нашим срцима.
Сестра ТАТЈАНА и зет ДЕЈАН са породицом
(19/273575)

Драга

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

Отишао је сада и један део нашег живота који
смо проживели заједно.

Нека те анђели чувају.
Од тете СОКЕ и брата ИВАНА
(90/

Породица ЋУЋА
(184/273850)

БРАНИСЛАВУ
МЕТЛИЋУ
БАНЕТУ

ЈЕЦО
Почивај у миру.
Другарице и другови VIII-1
(144/273)

од МЛАДЕНА,
ВЕНЕРЕ и МАРКА
(188/273865)
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20. фебруара 2019. заувек од нас отишла је наша
мила

26. фебруара 2019. године изненада је
преминуо наш драги

ЛИДИЈА ЂУРАН
1967–2019.

ЗОРАН ЂУРЂЕВАЦ
БРАНИСЛАВ МЕТЛИЋ

Постоје трагови који не нестају, успомене које не
бледе, ране које се не лече, сузе које се не суше.
Наша туга је неизмерна и тако ће остати заувек.

1957–2019.

1954–2019.

Твоји најмилији

Прерано си нас напустио.

(136/273721)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Успомену на њега чуваће супруга СИЛВАНА, брат БОРИСЛАВ, сестрићи ДУЊА и
МИЛОШ и остала родбина и пријатељи

Твоја племенита душа нек почива у миру.

23. фебруара 2019. преминуо је наш вољени

Неутешни: супруга ВУКИЦА, син ИВАН, ћерка ИЛИНКА, унук
ДАНИЛО, снаја СЛАЂАНА и зет ДАРКО
(104/273672)

(176/273830)

РАДУЛЕ ВАСИЉЕВИЋ
1941–2019.

БРАНКО МЕТЛИЋ
Последњи поздрав најбољем другу и куму Бранку од ЦУЛЕТА, БАНЕТА и ЋАТЕ

(185/273852)

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.
Тата,
не постоје речи које
ће описати нашу бол.
Хвала ти за све.
Твој син ИВАН
и снаја СЛАЂА

Последњи поздрав драгом

Бити супруг, отац и деда је највећа част коју неко
може да има, а ми смо имали ту част да баш ти будеш нама то све.
Заувек си у нашим срцима.

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ

1957–2019

1957–2019.

Нека сам иста као
Он. Нека сам иста
као стари мој.

Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Док живот јури ја ћу
лагано... Тата... Твоја... мој... заувек

Хвала ти за сву брижност и топлину и
несебичну љубав коју
си ми пружио.

БРАНИСЛАВУ
МЕТЛИЋУ
Туга и бол коју носимо
никад неће престати.
Нека те анђели чувају.
Тетка АНА и брат
ЉУБОМИР РЕГОЈЕ
са породицом
(

1957–2019.
Драги наш Зоране,
увек ћеш бити са нама.
Твоји: БИЉА, ЈАЦА,
ЗОРАН, МАША
и ИГОР

175/273828)

(108/273672)

1954–2019.

Последњи поздрав
драгом и цењеном
пријатељу

(161/273749)

Вољени наш

(110/273367)

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ

Твоји: супруга РОСА, ћерка СТАНА,
унуци ТЕОДОРА и НИКОЛА

ЛИЛА

Твоја ВУКИЦА

(105/273672)

(107/273672)

Последњи поздрав

РАДУЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ
1941–2019.

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ

Последњи поздрав нашем другу и пријатељу

1957–2019.
Вољени брате, никада те нећемо заборавити.
Сестре СНЕЖАНА
и ГОРДАНА
(109/273672)

Имали смо ту част да те
зовемо дедом. Био си
осмех, наша снага, наш
чувар. Почивај у миру.

РАДУЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ
1941–2019.

Унуци ТЕОДОРА
и НИКОЛА

Дао си нам сву снагу,
радост и осмех.
Чуваћемо те заувек у
нашим срцима.
Супруга РОСА
и ћерка СТАНА

(162/273799)

(163/273799)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДУЛУ
ВАСИЉЕВИЋУ

РАДУЛУ
ВАСИЉЕВИЋУ

од породице
КРЧАДИНАЦ

од WEIFERT
DISTRIBUCIJE

(14/273546)

(15/273545)

ЗОРАНУ
КРГОВИЋ, РАХОВИЋ, МИЛИЋ, ВУКОВИЋ,
ВЕЉА и ЈАЗА

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ

(171/275821)

Последњи поздрав течи Зорану од ДАНИЈЕЛЕ са породицом
(33/273593)

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ
од ДОБРИЛЕ и ГУТЕ
са породицом
(32/273592)

Последњи поздрав

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ
1957–2019.

Последњи поздрав
мом другу

Последњи поздрав
нашем другу

Оставио нас је добар
човек широке душе и
великог срца у којем
је било места за све
људе овог света.

Пролазе године

ЗОКИЈУ
нашем другу, пријатељу и великом човеку.
ДРАГИЦА и МАРКО са породицом
(41/273610)

Последњи поздрав
нашем Зокију.
ЗОРИЦА и МОШО
с породицом

ЗОРАНУ

РАДУЛЕ
ВАСИЉЕВИЋ

(106/273672)

ЗОРАНУ

Почивај у миру брате
мој.

ЗОРАН ЂУРЂЕВАЦ
од МИЋЕ и ПЕЦЕ

300-820, 300-830

ДЕБА са породицом
(95/

(99/273664)

Био си добар човек, широке душе и великог срца у којем је било места за све...
Породице ТОМОВИЋ и МАМУЛА
(174/273829)

Последњи поздрав од
комшија у Михајла
Петровића Аласа 21
(36/273547)

ДРАГОЉУБ
ГВОЗДЕНОВИЋ
1. III 2001 – 1. III 2019.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији
(151/273772)

Петак, 1. март 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 2. марта 2019. године, у 11 сати, биће одржан годишњи
помен за нашег
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Заувек у нашим срцима

ДРАГАН
ЊЕЖИЋ

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

28. II 2017 – 28. II 2019.

МИЛАНА ЈОВАНЧИЋА

Твоји: ИВАН,
АЛЕКСАНДРА и
ДРАГИЦА

„Пусти сузе да се сливају
нек истече све што скривају

(152/273776)

на то тужни права имају...”

28. II 1998 – 28. II 2019.
Недостајеш...

Мајка ЈЕЛЕНА, супруга СЕНКА, деца БОШКО и ЈОВАНА
са породицом, сестра МИРА, сестрићи МИЛАНА и ИГОР
и ташта ЈАСМИНА

ЖАРКО и МИЛОЈКА
(157/273786)

(128/273706)

СЕЋАЊЕ
1998–2019.

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР
ИЛИЋ

2. марта навршавају се две године откако није са нама наша
вољена

1999–2019.

ЈОВАН
ХРЋАН

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ

У неизбрисивом сећању ВЕСНА и МИЋА
ИЛИЋ са породицом
(156/27)

3. III 2000 – 3. III 2019.
СЕЋАЊЕ

С љубављу и поносом те чувамо од заборава.
Породица

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ

Твоји: ДУШАН и САЊА
(178/273834)

(96/273659)

6. марта 2019. године
навршава се десет година откако ми је преминуо отац

ЂОРЂЕВИЋ

Њени: БОКИ, МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ

(124/273698)

1. III 2000 – 1. III 2019.

СПАСИЋ
ЧАСЛАВ

ЕВА

ДУШАН

6. III 2015.

27. II 1928 – 8. IX 2017.

6. III 2009 – 6. III 2019.

Све више чезнемо за вама, тако скромним, а великим.

Почивај у миру оче.
Твој син ДРАГАН

Ваше три ћерке, унучад ЛИДИЈА и ДАМЈАН
и породица

(179/273835)

(159/273790)

Вечно ћемо те волети
и чувати од заборава.
Ћерка БОЈАНА, син
НИКОЛА и супруг
ПРЕДРАГ

Моја тета

Наша ћерка

(65/273638)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА
НАУМОВСКА
1968–2017.

СЕЋАЊЕ

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

СЕЋАЊЕ

ЈАНКО
ЛАКИЋ

НЕДЕЉКО
ТОКОВИЋ

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2019.

Моја сестра

Твоја сестричина
БИЉАНА са породицом
(84/273650)

6. III 1998 – 6. III 2019.
Време пролази, а
твоја доброта и љубав заувек остаје у
нашим срцима.
Твоји најмилији

ЗОРИЦА
НАУМОВСКА
1968–2017.
Зоко душо мамина и татина, друга година је
прошла без тебе, али
бол, сузе и туга вечито
остају.
Воле те мама БОГДАНА
и тата БОЖИДАР

ЗОРИЦА
НАУМОВСКА
1968–2017.
Године пролазе, утехе
нема, остају бол, сузе и
сећање на тебе.
Воли те твоја сестра
СЛАВИЦА и зет БОБАН
(82/273651)

(83/273650)

1. марта навршава се
пет година од смрти нашег Лазара

Моја тета

(12/273544)

2014–2019.
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА, САЊА
и АЛЕКСА

Заувек у нашим мислима.
Твоји најмилији

(92/273656)

(149/273769)

У суботу, 2. марта 2019,
у 11.30, у Омољици, обележићемо шестомесечни помен нашем

Последњи поздрав

ВЕЛИНКА
ОРОЗОВИЋ

ДРАГАНУ
ГАЈИЋУ
ДРАГИЦИ БОГДАНОВИЋ

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Последњи поздрав од
станара у Гундулићевој 4

од комшија у Гундулићевој 5

(182/273840)

(1/273503)

Твоји најмилији
(180/273837)

АНА БЕЛЂА
1952–2019.
4. марта 2019. даваћемо
четрдесет дана, у 11 сати, на гробљу у Јабуци.

ЛАЗАР
НОВЕСКИ

Ожалошћени њени
најмилији: ћерка
МАРИНА, унук МАРКО
и зет РАДЕ.
Увек ћеш бити у нашем
сећању
(146/273760)

1945–2014.

ЗОРИЦА
НАУМОВСКА
1968–2017.

Твоји најмилији

Туга и бол се не могу
мерити временом, већ
празнином која остаје
за тобом.
Твоја сестричина
ЉИЉАНА с породицом

(148/273767)

(85/273650)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Обавештавамо родбину и пријатеље да се
у суботу, 2. марта 2019, у 13 сати, на Новом гробљу одржава четрдесетодневни
помен нашој вољеној

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Помен нашем вољеном

2. марта 2019. навршава се година дана од смрти нама
драгог

КАРАС НИКОЛИ
4. III 2018 – 4. III 2019.

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ

КАТНИЋ ПАВЛА

Недостајеш све више, док те са великим
болом и поносом чувамо у нашим срцима.
Заувек твоји: ћерка ТИЈАНА и синови
САША и БРАНА
(1957273895)

26. фебруара 2019. навршава се пет година од
смрти моје драге бабе

2. марта 2019. године на гробљу Котеж, у 11 сати, даваћемо
годишњи помен.
Велика је туга и бол у нашим срцима и душама јер нам недостајеш, остала је велика празнина. Заувек ћемо памтити твоју неизмерну љубав и доброту.
Твоји неутешни најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН,
снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА

Драги тата,
тужни смо што смо те изгубили а поносни што
смо те имали, заувек ћемо те памтити по твом
племенитом срцу, љубави за нас, доброти и
твојим речима „само напред”
Хвала ти за све што си нам пружио и све лепе
тренутке проведене заједно са нама.
Све успомене чувамо у срцима.
Твоја НАДА с породицом, родбина, борци,
ловци и пријатељи
(101/273667)

СЕЋАЊЕ

(119/273690)

5. марта 2019. је шестомесечни помен нашој драгој мајци и баки

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ

ДРАГОСЛАВЕ БОЖИЋ

2008–2019.

Твоја љубав, савети, снага и женственост ме инспиришу и воде кроз тренутке недоумице.
Волим те и недостајеш ми много.
НИНА
(143/273751)

У среду, 6. марта, у 11 сати, на Католичком гробљу, даћемо четрдесетодевни помен

ВЕРИ КИРХРОТ
Хвала ти на свему што си учинила за нас.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Прошло је десет година од болног растанка са тобом.

Твоји најмилији

СИНИШИ ВРАЊКОВИЋУ

3. марта 2019.године, у 11 сати, на Православном гробљу у Старчеву, даваћемо годишњи помен нашој

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ
2016–2019.
С поштовањем, љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Твоји: мајка МАРА, супруга ЈАДРАНКА, сестра
СНЕЖАНА и зет БРАНИСЛАВ са децом

ДАНЕТА
БОСНИЋА

6. марта четрдесет дана мом

С поносом у срцу носимо те и чувамо од
заборава.

ВИНКА ИЛИЋ
ПАНИЋ
28. II 2015 – 28. II 2019.
На сваку годишњицу
бол је исти.
Твоја мама и сестра

(139/273727)

Супруга МИРЈАНА,
ћерка ДАНИЈЕЛА,
унук МИЛОШ,
унука ДИНА
и зет ВЛАДИМИР

Бол и туга не нестају временом који је оставио твој одлазак, свима нам недостајеш, сунце моје.
Твоји: супруг БРАНКО, синови МИРОСЛАВ
и ДАЛИБОР, снаје МИЊА и ЉУБА, унучад ТАДИЈА,
МАТИЈА, СТРАХИЊА и МИЉАНА
(115/273678)

Година без тебе

28. фебруара 2018. године прошла је тужна
година откада је умрла
моја вољена супруга

БУГАРИН

КАТА
ДРАГОЈЛОВИЋ

(145

ДУШАН ЛАЗИЋ
27. II 2016 – 27. II 2019.
Куме, сетимо се тебе и плачемо.
Недостаје нам један добар и позитиван човек.
ЖЕЉКО, ДУШИЦА и МИЛАНА
(140/273798)

МИЉКА
АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

2015–2019.
2006–2019.
Заборав не постоји.
Кћерка СЛАВИЦА и син БОЖА са породицама/

Годину дана није са
нама наша вољена

(94/273657)

(142/273735)

КОСТА

(125/273702)

14. III 1952 – 8. III 2018.

Сећање на драге родитеље

ЗЛАТИНКА

Супруга ЗАГА и ћерка ДРАГАНА са породицом

МИЉКИ АДАМОВ

(138/273727)

Сине, пуно ми недостајеш.
Твоја ЈАГА

СЕЋАЊЕ

(120/273694)

Бол за тобом је велика, а време које пролази не
значи ништа.

СИНИШИ
ВРАЊКОВИЋУ

(158/273789)

Породица

(123/273696)

ГОДИШЊИ ПОМЕН
3. марта навршава се
тужна година без супруга, оца и деке

Породица

ПЕТАР
М. АНДРИЋ

Почивај у миру у анђеоском врту.
Твој супруг ВИТОМИР
(27/273583)

Празнина која се не
може испунити... Туга коју време не лечи... не може се ни
исплакати и заборавити.

26. фебруара 2019,
навршило се годину
дана од смрти нашег
драгог

СЕЋАЊЕ
на нашу мајку

МИЉКА
АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.
Знаш колико смо те
волели, али не знаш
како је живети без
тебе.

Твоји: брат МИРКО,
снаја ДИВНА, НЕЛА,
ЈОЦА и БОЈАНА....

Неутешни: сестра
БОРКА и њена деца
са својим
породицама

(116/273679)

(17/273550)

МЕЛАНИЈУ
МИЛИН

БОРИСЛАВА
СТОЈАДИНОВА

4. III 1999 – 4. III 2016.

Најмилији

Њена деца

(98/273662)

(6/и)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 1. март 2019.

СЕЋАЊЕ
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Четрдесет дана туге и бола за нашим драгим

ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ
ВЛАДА

СЕЋАЊЕ

2. марта, у 11 сати, дајемо годишњи помен

РОКНИЋ НИКОЛОМ

2003–2019.

Био си велика радост, осмех и срећа.
Вечно у срцима и мислима твојих најмилијих: супруге СОЊЕ,
ћерке СЛАЂАНЕ и сина МИЛАНА са породицама

Сада си бескрајна туга и жалост.
Твоји: мама, тата и сестра

(26/4804)

(38/273609)

др ЗОРАН
МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2019.

Сећање на драгог оца

ПОМЕН

У недељу, 3. марта, у 11.30, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем

Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом
(34/273594)

ЗАВИШУ
ЛАЛИЋА

2. марта 2019. навршава се година откако није са нама наша
вољена мајка

БИЉАНА АЋА

С љубављу и поштовањем син МИЛАН ЛАЛИЋ и ћерка МИРЈАНА ДИМИТРОВСКИ с
породицама

Драга наша Бико, једанаест година откад ниси са
нама, а ти нам све више недостајеш.
Поносни смо што смо те имали а тужни што те изгубили.
Вољени никад не умиру. Волимо те и чувамо у нашим срцима.
Твоји: мама, тата, брат, сестра, сестричина,
сестрић, зетови и баба

(5/273527)

(62/273634)

1. III 2004 – 1. III 2018.

1. марта 2019. навршиће се двадесет година откада није са нама наша драга

СЕЋАЊЕ

Заувек у нашим срцима и мислима.
Супруга МИРА,
ћерка МАРИНА, син
ВЛАДИМИР, зет
МИЛОРАД, снаја
СНЕЖАНА и унука
АНЂЕЛА
(21/273557)

1988–2019.
ГОДИШЊИ ПОМЕН

Туга и успомене.
С љубављу твоја породица
(35/273596)

РАТКА
ЈАНОСКИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 1. марта 2019. године, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву дати четрдесетодневни помен нашој мајци

СЛАВКО
ИЛИЋ

НАДЕЖДА НИКОЛИН

28. фебруара навршава
се годину дана откада
ниси са нама

1952–2018.

ДАРКУ ДОЈЧИНОВСКОМ

Тешко се боримо са
истином да те више
немамо.

проф. енглеског језика
С љубављу и поштовањем чувају успомену на њу: ЈЕЛЕНА и МИЋА КОЊЕВИЋ
(31/273585)

ЈОВИЦИ
ДИМИТРИЋУ

ЉУБИЦИ ВУЈАНИЋ
Чувамо те у срцима и мислима.
Твоји: синови МАРКО, ЗДРАВКО, ЛАЗО и НИКОЛА, ћерке ЈОВАНКА и ЗОРА, зетови МИЛЕТА и
МИЛАН, снаја ЉУБА, ДУБРАВКА и РУЖА, унуци и
праунуци

2009–2019.
Нема те десет дугих
година са нама, али
те споменемо сваки
дан и не дамо те забораву никада.

ЈОВИЦА
ДИМИТРИЋ
1952–2018.

Воле те твоја деца:
син ВЛАДО и ћерка
МИКИЦА
са породицом

Брат АЦА, снаја
СНЕЖАНА, синовац
МАРКО и синовица
ЈЕЛЕНА са породицом

(50/273620)

(20/273556)

У недељу, 3. марта, дајемо четрдесетодневни помен, на Католичком гробљу, у 11 сати, нашој
драгој

Твоји најмилији
(23/273566)

(22/273565)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГА
Остала је празнина у нашем срцу и дому. Никада те нећемо заборавити.
Неутешни: супруг ВОЈИН и син САША

(43/273613)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГА
Година је прошла, али
туга и бол не престају.
Недостајеш нам.
Ћерка МАРИНА, зет
ЛАЈОШ и унук ВИКТОР
(44/273613)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВ
1952–2019.

НАДА
МИРИЛОВИЋ

ДОБРИСЛАВ САМАРЏИЋ
4. III 2004 – 4. III 2019.
Породица

1937–2018.

Много нам недостајеш. Почивај у миру.
Супруг БАТА, ћерке АНЂЕЛИЈА и МИЛИЦА, унуци УРОШ, МИЛИЦА, МИОНА, МИНА, ЈЕЛЕНА и
МИХАЈЛО
(194/273888)

(86/273650)

Навршила се година
од смрти моје мајке.
Заувек у срцу.

1. III 1992 – 1. III 2019.

СЕЋАЊЕ
7. III 2018 – 7. III 2019.

Твој син СИМО
ЈУЗБАША
(48/273618)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГА
Сећање на тебе никад
неће престати.
Твој брат ЦОЛЕ
с породицом
(45/273613)

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГА
Време пролази али ти
си увек у нашем срцу.
Нећемо те заборавити.
Твоја унука ЈОВАНА
са породицом
(46/273614)

АЛЕКСАНДАР
ФОЉАН
1994–2019.
С љубављу породица
(37/273602)

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ
2014–2019.
Иако си нас напустио
ти ћеш заувек бити
са нама.
Твоја породица
(25/273574)

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ
2014–2019.
Сваке ноћи погледам
ка небу јер знам да
тамо је моја најсјајнија звезда.
Твоја унука и
мезимица МИЛИЦА
(24/273578)

ЈОВАН
ЏИВЏАНОВСКИ

МИХАЈЛО
ИЛИЋ

С љубављу твоји:
ЗОРИЦА, ИВАН
и СЛАВКО

Живеће вечно у нашим срцима.
Његови: син ДРАГАН
и ћерка МИРЈАНА

(97/273669)

(4/273527)
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Петак, 1. март 2019.

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

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

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
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,
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.
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, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,

„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО

ОБАВЕШТЕЊЕ

расписује конкурс за следећа радна места:

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину

1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ ЗА ЕКСТРУЗИЈУ
АЛУМИНИЈУМА – 1 извршилац
– машинске струке, електро струке или
аутоматичар
2. РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ – 1 извршилац
– активно знање енглеског језика
– возачка дозвола Б категорије
– пожељно радно искуство
3. ВИЉУШКАРИСТА – 1 извршилац
– уверење о оспособљености за занимање
возач-виљушкариста
– пожељно радно искуство
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com или
се јавите лично на адресу: Скадарска 73, Панчево

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,
062/845-96-26,„Електроизградња”.
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори. 302820, 064/129-63-79.
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.
КОМБИ ПРЕВОЗ. 060/175-4802. (273697)
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.
МОЛЕРСКИ радови у ентеријеру
и екстеријеру, гипс, тапете, подови. Најповољније. 060/145-9909, 060/062-91-45.

РАЗНО
ПОТРЕБНА масерка за релакс
опуштајућу масажу, може почетница. 061/298-96-69.
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203. (273561)
ОГЛАШВАМ неважећом пловидбену дозволу за управљање чамце, рег. ПА 315 ЕД, на име Јовица Балог. (273591)
ОЗБИЉНА жена чувала би
де4те. 013/372-276, 062/445614. (273737)
ОЗБИЉНА жена чувала би дете.
013/372-276, 062/445-614.

ПОВРРАТНИК из иностранства,
школован, упознао би женску
особу до 50 година, ради пријатељства и брака. 062/855-4484, СМС. )
УСАМЉЕНИ удовац, 60, упознао би жену за дружење, брак.
061/193-00-09. (273
ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту издату од АТП-а на
име Милица Калтазај.
(2739031)
ОГЛАШАВАМ неважећом месечну карту за породиље издату
од АТП-а на име Маријана Стојановски. (273871)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ собе и апартмане у
центру Сокобање, може и ваучер. Контакт тел. 063/426-345.

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог Сада, улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Замена горионика на пећима BA-2101 и BA2301, у склопу Рафинерије нафте Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана, од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Контакт телефон 069/847-90-03, 013/307-700
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

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, 064/29045-09, 061/348-20-00, 062/84596-26, „Електроизградња”.
СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. (273632)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.

marketing@pancevac-online.rs

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („'Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Patent co. doo je porodična firma, koja je već više od
2 decenije prisutna na domaćem tržištu i više od deset godina na 5 kontinenata. Okrenuti smo ka inovativnosti i stalnom unapređenju, a sve u cilju što boljih
rezultata farmera koji koriste naše proizvode. Osnovni zadatak nam je da napravimo proizvod vrhunskog
kvaliteta. Težimo lojalnosti naših farmera tako što neprestano iznenađujemo, zadivljujemo i na taj način
gradimo dugoročne odnose san njima. Svakog dana
se trudimo da održimo porodičnu atmosferu i duh
domaće kompanije koja brine o svojim zaposlenima.
To je ključ našeg uspeha!
Postani deo našeg rastućeg tima!
Zapošljavamo:

да је носилац пројекта, „Šamarica Windows” д.о.о,
Маршала Тита бр. 2-б, Качарево, поднео захтев
за одлучивање о потреби израде процене утицаја
затеченог стања на животну средину за Погон за
производњу грађевинске столарије и елемената
на кат. парцелама 1343, 1344/1, 1344/2 и 1344/3
к.о. Качарево, на територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, соба 617 у периоду од 01. до 11. марта 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

MENADŽERA PRODAJE ZA JUŽNI BANAT
OPIS POSLA
– Pruža tehničku podršku prodaji – posećuje kupce,
prati proizvodne rezultate na farmama i zahteve kupaca za novim proizvodima
– Obavlja poslove prodaje robe, formira ponude, sklapa ugovore i vrši kontrolu dokumentacije kupaca
– Aktivno sarađuje sa distributerima u cilju jačanja
brenda, bolje distribucije i prodajnih rezultata
– Obezbeđuje tačne i pravovremene informacije kupcima o proizvodima
– Pruža podršku u izradi promotivnih materijala o
stočarstvu, prezentacija i ostalih poslova vezanih
za poboljšanje plasmana proizvodnog programa
– Prezentuje, pregovara i prodaje proizvode iz ponude kompanije novim i postojećim kupcima
NAŠ IDEALAN PROFIL:
– Visok nivo odgovornosti i organizovanosti
– Visok nivo motivacije i angažovanja
– Izrazito razvijene veštine komunikacije
– Preciznost i nezavisnost u razmišljanju
KVALIFIKACIJE:
– Diploma srednje škole, više škole ili fakulteta (poljoprivredne ili veterinarske struke)
– Poželjno iskustvo sa farme i u gajenju životinja
– Dobro znanje MS Office (Word i Excel)
NUDIMO VAM:
– Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno
da podrži vredne i angažovane kolege
– Mogućnost ličnog i profesionalnog napretka u okviru postojećeg sektora i u okviru kompanije
– Obuke za zaposlenog i stalni razvoj
Za posao se možete prijaviti:
putem mail adrese: radmila.jolic@patent-co.com ili
putem telefona: +381 64 88 51 794
Konkurs je otvoren do 13. 03. 2019.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју Бела Анта у Долову
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју Бела Анта у Долову ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 01. 03. 2019. до 15. 03. 2019.
године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

Једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу
научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
Услови:
– доктор медицинских наука, специјализација из
области офталмологије, као и остали услови
предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са кандидатом изабраним у звање доцента или
ванредног професора закључује се уговор о раду
на одређено време од 5 (пет) година, а са кандидатом изабраним у звање редовног професора
закључује се уговор о раду на неодређено време.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.6815 К.О.Омољица, за планирану
изградњу хладњаче, Пр, израђен од стране „ART
ROYAL inženjering”, Панчево, Трг слободе 1, за инвеститорa Савић Уроша, Панчево, Козарачка 183.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 01. 03. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Гада Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе
(„Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,
14/16 и 95/18-др. закон)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је Градско веће Града Панчева донело Закључком бр. II-05-06-14/2019-10 од 20.02.2019. године утврдило Предлог одлуке о заштити природног добра „Панчевачке аде”.
Покрајински завод за заштиту природе је извршио валоризацију дунавских ада и сачинио, сагласно члану 42. и 102. Закона о заштити природе
(„Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,
14/16 и 95/18-др. закон), Студију заштите као
стручно-документовану основу за успостављање
заштите станишта „Панчевачке аде” као заштићеног подручја III категорије.
Предлог одлуке о заштити природног добра „Панчевачке аде”, са наведеном Студијом и картографском документацијом биће изложен на јавни
увид у просторијама Секретаријата за заштиту
животне средине Градске управе Града Панчева,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708. радним данима од 10 до 14 сати.
Јавни увид траје до 25. 03. 2019. године, а јавна
расправа одржаће се 27.0 3. 2019. године у згради Градске управе Града Панчева, у малој сали на
I спрату, са почетком у 12 сати.
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Петак, 1. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА СТО ДРУГА ИЗЛОЖБА СИТНИХ ЉУБИМАЦА

ШЕПУРИЛИ СЕ ЛЕПОТАНИ СВИХ БОЈА
Ни неприхватљива фебруарска
температура од минус четири
(за оне који су помислили да
је већ пролеће) није осујетила
на хиљаде љубитеља птица да
нагрну ка дворишту панчевачке Пољопривредне школе.
Цео тај крај је још од праскозорја одзвањао од кукурикања, звиждукања, пиштања,
па чак и добошарења (илити
гукања налик таквом звуку).
Поред тих пернатих вокалних солиста, пре свега небројених голубова, као и разних других елегантних лепотана у свим
(не)могућим бојама, на сто другој традиционалној изложби и
берзи Друштва одгајивача расне живине било је и много кунића, паса разних раса, па чак
и мајмуна, а један човек је довео магарца (и неколико минута доцније већ га је продао).
Како и не би кад је имао, за
ову прилику, тако уникатан, а
шармантан „експонат”.
Начичкани паркинзи, прецизније свака површина где је било могуће уденути аутомобил,
као и река људи која се сливала ка капији Пољопривредне
школе „Јосиф Панчић” јасно
су указивали на то да ће сто
друга изложба (у оквиру ње и
берза) у организацији панчевачког Друштва одгајивача ра-

ЉУ БАВ ПА ЈЕ
И ГА РА ВЕ
У дворишту брестовачког
љубитеља животиња Горана
љубав не пита за границе.
Наиме, домаћи патак
Паја (мужјак) и куца Гарава (женка) не одвајају се
по цео дан, ни кад једу или
спавају. Будући да су и одрасли заједно, њихов власник каже да ће, ако их
икада буде продавао, то
бити искључиво у пару.

Хиљаде излагача и љубитеља животиња походило берзу
њиховој моћи, да својим „пуленима” улепшају живот у „егзилу” како би се то одразило и
на њихов свеукупан квалитет.
Је дан од њих, Ми лош из
Старчева, на берзи је изложио
украсне голубове – холандске

Одгајивач победничких панука преговара с купцем
сне живине, голубова, кунића
и птица потврдити дуго стицани реноме, макар када је реч о
масовности.
А разноврсност експоната се
у недељу, 24. фебруара, могла
наслутити на самом улазу у поменуту панчевачку установу, зато што је већ тим првим погледом било немогуће обујмити
неописиви шарениш перја, крзна и длаке, док је унаоколо све
јечало од „хармоничне какофоније” која је махом допирала
из грла пернатих примадона.

Од капуцинера и лепезана
до чинчила
А међу продавцима се нашло,
очекивано, много истинских
заљубљеника у та дивна створења, који се труде, колико је у

ка пу ци не ре, са упа дљи вом
крагном, као и тексане, крупну расу која у Америци служи
и за исхрану, и то углавном
као важан састојак у болничкој исхрани. Он је и двоструки
победник такмичарске изложбе с примерцима аутохтоне
панчевачке расе – пануке.
Недалеко одатле стајао је неименовани Вршчанин, колекционар, пре свега, педикера, зато што су, како је рекао, прелепи и захвални за чување – сами
се размножавају, и то четири
до пет пута годишње, са по два
јајета. Овог пута их распродаје
за по 40 евра у пару и истиче да
им је, зарад квалитета, повремено неопходно освежити крв,
а такав алфа голуб кошта и по
двеста-триста евра.

ПА НУ КА – ТРО ФЕЈ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ГО ЛУБ
Према речима Ленхарда Вереша, панчевачка врста голуба –
панука –стварана је 26 година, док није постигнут стандард,
који је признат у Европи и свету међу 586 елитних раса.
Тако је ова наша репрезентативна птица 2012. године на
европској изложби у Лајпцигу освојила шампионску титулу,
а исти успех поновљен је три године касније у Мецу.
– Пануку смо укрштали с многим околним врстама, као
што су македонски ружан, арапски добошар смејач или сомборски гаћасти голуб. Признат је у белој чистој и шареној боји, а посебно смо радили на гукању. Наравно, овом
елегантном голубу дат је назив по првом имену нашег града, из деветог века – наводи Вереш.

Десетак метра ниже један
Сефкеринац се међу првима,
пре свитања, појавио на берзи и
изложио лепезане, које продаје
за једну „црвену”. Трипут више
тражи за поморанске гушане,
које сакупља због изгледа и мирољубивости. И док лепезани
сами изводе младе, „поморанцима” су потребни такозвани
подметачи – дадиље голубови,
попут поштара. Поменути гушани тешки су око једног килограма и могу добро да лете, али
их газда нерадо пушта зато што
би били лака мета за јастребове
и сличне грабљивице.
Мирослав Француски продао је свих тридесетак парова
па па га ја под на зи вом ма ли
александар, и то по цени до
100 евра. Ове птице зеленог
перја и црвених кљунова (мужјаци на врату имају црвено-црни прстен), четрдесетак центиметара дугачке и стотинак
грама тешке, купцима су атрак-

имају најздравије месо, јер нема боље од пачје супе. Притом
су отпорне и једу све живо – од
глиста до „муљања” по муљу.
Али ја их не једем, ја их волим!
Не бих то могао заклати у животу – категоричан је одгајивач.
Поред свег тог перја, нашло
се места и за љубитеље других
живуљки, па је Бојан Петровић из Качарева на светлост
дана изнео чинчиле и куниће
– немачке шарце, који су тражени као љубимци због предивне длаке, као и зато што су
мирни и послушни.

Аутомобил у замену
за доброг голуба
Панчевачко Друштво одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица од 1952. године
организује изложбу и берзу тих
љубимаца.
Председник наведене организације Ленхард Вереш каже
да последњих година овај скуп

нером, Лазар Станчул с лепеза ном, а нај ква ли тет ни јег
лахора имао је Лазар Веселинов из Новог Села – набраја
Вереш.
Он каже да његова љубав према голубовима нема границе,
што илуструје податком да тренутно гаји дванаест раса са око
триста јединки.
– То је зато што не могу да
се определим. Ако бих баш морао неког да издвојим, онда је
то, рецимо, бухарски добошар.
Овај крупан голуб, с препознатљивим детаљима – ћубом, гаћама и ружом која му прекрива очи, најкарактеристичнији
је по томе што се оглашава као
да добује. За мене он доминира у сваком погледу – по облику, држању и структури перја.
Кошта од сто-двеста евра, па

нагоре. Но за нас колекционаре ништа није превише. У своје време људи су давали аутомобил или телевизор за доброг
голуба. Рецимо, наш суграђанин др Димитрије Палић је за
првог кинга, којег су Американци донели на једну изложбу у Мађарској, без размишљања скинуо скупоцени кожни капут, ништа јефтиније
чизме и још много тога – присећа се панчевачки одгајивач
птица.
Напослетку, већина ових љубитеља није крила унутрашњи
сукоб који неминовно доноси
држање љубимаца по кавезима или на уларима. Поред све
те пажње и љубави, свесни су
да свако биће на овом свету
чезне да се раширених крила
вине у облаке.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Чупави бебаћи
Вереш са омиљеном врстом – бухарским добошарем
тивне због тога што су интелигентне, занимљиве, радознале
и веома привржене.
С друге стране, Љупче из
Јагодине држи препелице из
сасвим других разлога – јер
дају одлична јаја и месо укуса
између фазана и пилета. Он
истиче да је то лака, уједно и
ја ка хра на, ко ја ду го др жи
ситим.
Живописну менажерију довукао је Сава Ћулум из Батајнице. Овај одгајивач, како каже, има хиљаду пернатих глава у свом птичјем врту. За ову
прилику донео је бајкалске, мошунске и немачке изложбене
патке, па жутокљуну крџу, каролинку, афричку шареноглавку и звиждару.
Ухватили смо га у разговору
с муштеријама
– Мужјак је 20 евра, женка
15. Ево, овај ти је најбољи и он
буде скроз црвен. А овај може
да гази ко блесав и кошта 3.000
динара – каже Ћулум.
Он не спори да око свих тих
лепотана има много посла, али
кад нешто волиш – ништа није
тешко.
– Обожавам патке и гуске,
али никако на тањиру, иако

праве двапут, и то у последњој
недељи октобра и фебруара, а
што се берзе тиче, на њој је било неколико хиљада излагача,
у чему још једино Сомбор може да парира Панчеву. Он тим
поводом захваљује на сарадњи
Пољопривредној школи, нарочито смеру ветеринарство и
ученицима којима је ово одлична пракса.
– Организовали смо и такмичарску изложбу – ми је зовемо „специјалка” – нашег голуба пануке. Ту су шампиони
били управо наши суграђани
– Урош Филиповић и Огњен
Ракиџић, као и Мила Турковић из Обреновца. Надметали су се на истом нивоу и одгајивачи сремскомитровачког
голуба, а најбољи су били Слободан Перковић и Владимир
Ковачић из тог војвођанског
града. Што се других врста тиче, од Панчеваца су победили
и Душан Дамјанов с капуци-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Две женкице и два „дечака”
из Војловице траже домове.
Ови разиграни и весели чупави враголани биће малог раста, с обзиром на то да су им
и мајка и отац мешанци с генима малтезера.
Важна напомена је да бебаћи
неће још дуго моћи да остану
на месту на којем су збринути.
Могућ је њихов превоз за
удомитеље из Панчева и ближе
око ли не, а све дру го мо же
се са зна ти на те ле фон
060/037-69-81.

Стафордић
Овај малиша може се видети по
граду. Појавио се на новој Миси
пре неколико недеља и био је чист,
сређен и у доброј кондицији.
Већ неко време је на улицама у
центру града, а изгледа да су га
власници напустили. Уколико га
неко препозна или зна коме је припадао, требало би да се јави, како
би био враћен. У супротном, може
га удомити неки одговорни љубитељ паса.
Све информације могу се добити на телефон 064/217-48-80.

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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ПРИПРЕМЕ ФК-а ЖЕЛЕЗНИЧАР

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ИЗ БУДВЕ У НОВЕ ПОБЕДЕ

НОВА „МЕЧ-ЛОПТА” ЗА ТАМИШ

Фудбалери Железничара увелико се припремају за почетак пролећног дела шампионата у Српској лиги група „Војводина”. После паклених тренинга у нашем граду популарна „дизелка” је 21. фебруара
отпутовала у Будву, где њени
момци „гланцају” форму за
искушења која им предстоје.

боравка Железничара на Црногорском приморју испланирано до танчина. Поред напорних тренинга, момци имају и довољно слободног времена, па су могли да обиђу
знаменитости Будве и Херцег Новог.
Експедицију „дизелке” на
овим при пре ма ма чи не:

Под вођством шефа стручног штаба Горана Мрђе и његових сарадника Владимира
Растовића и Немање Милетића, момци у Будви тренирају два пута дневно. Користе терен с вештачком травом на Јазу, балон-халу, као
и теретану у хотелу. Услови
за тренинге су добри, а комплетне припреме спроводе се
по плану и програму шефа
Горана Мрђе.
У понедељак, 25. фебруара,
Железничар је у Игалу одиграо контролну утакмицу против истоименог домаћег тима,
члана Друге лиге и прошлогодишњег финалисте Купа
Црне Горе. Утакмица је била
борбена и отворена од почетка до краја, темпо игре био је
веома брз, а шансе су се ређале на обе стране терена. На
крају је Игало победило с 1:0.
Све је током седмодневног

Ненад Бојковић, Предраг Санадер, Горан Михајлов, Горан
Мрђа, Владимир Растовић,
Немања Митровић, Илија Николовски, Бранислав Катанић, Са ша Ру ња ић, Бор ко
Аничић, Бојан Трипковић,
Драган Ђорђевић, Божидар
Шо бат, Алек са Па вло вић,
Ђорђе Павловић, Слободан
Спасковски, Марко Станојковић, Владимир Мандић,
Геор ги је Јан ку лов, Па вле
Петровић, Јован Вучетић, Никола Радисављевић, Никола
Ам бруш, Алек са Бо жо вић,
Никола Милекић, Матеја Грујичић и Данило Ковачевић.
Током боравка у Будви експедиција Железничара није
заборавила ни најстарији недељник на Балкану и његове
читаоце, па су у нашу редакцију стигле занимљиве фотографије, које објављујемо у
овом броју.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ТАМАРА И УРОШ ШАМПИОНИ

На реду
јужнобанатски дерби
С Вршчанима
у недељу
Првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије ушла
је у сам финиш. До краја су
остале још три рунде, а поред
борбе на врху и зачељу табеле,
води се и битка око пласмана
у Суперлигу. После тријумфа
у Ужицу над Слободом кошаркашима Тамиша је преостало
да остваре још једну победу и
тако поново крену у бој за титулу шампиона, против најбољих екипа у Србији.
У протеклих седам дана момци које предводи тренер Бојан
Јовичић одиграли су два меча и
претрпели два пораза: један на
свом терену, а један у Суботици. Тако следећу „меч-лопту”
имају већ у недељу, 3. марта,
када ће у Хали спортова на Стрелишту гостовати Вршац.

Суперлигашка кошарка
Прошлог викенда Тамиш је угостио тим Златибора и изгубио
са 83:91, по четвртинама 18:24,
20:26, 23:18 и 22:23.
Гости из Чајетине су боље
ушли у овај меч, а офанзивни
скокови омогућавали су им брзе и лаке поене. Екипу Тамиша је у тим тренуцима у игри
одржавао невероватни Бранко
Јереминов, који је „тројкама”
са осам и девет метара подизао морал својим саиграчима
и навијачима у Хали спортова
на Стрелишту. Ипак, гости су
на полувреме отишли с лепом
залихом од дванаест поена „вишка” – 38:50.
Навијачи домаћег тима понадали су се да ће наставак
утакмице донети велики преокрет у игри њихових миљеника, да ће кошаркаши Тамиша,
баш као и у Ужицу, успети да
игра ју на ви си ни за дат ка и

остваре нову победу, али овог
пута то се није догодило.
Златиборце је до тријумфа
предводио сјајни Крсто Бјелица, који је постигао 28 поена,
а одличну партију у дресу гостујуће екипе приказао је и
наш суграђанин Алекса Николић, који је поникао у КК-у
Крис-крос.
У редовима домаћег тима
најефикаснији је био капитен
Душан Кнежевић, са 17 поена,
а двоцифрен учинак имали су
и Бранко Јереминов (16), Иван
Смиљанић (15) и Саша Радовић (10 поена). Александар
Торњански је осам пута био
прецизан, а Александар Илкић
је убацио седам поена.
– Одлична утакмица и заслужена победа Златибора. Мекано смо играли у првом полувремену, без контакта, чврстине. То је велики проблем
овог тима. У последњој четвртини, када се и појавила шанса за евентуални преокрет, правили смо несхватљиве грешке
– истакао је на конференцији

Већ у понедељак, 25. фебруара, Душан Кнежевић и његови саиграчи били су на новом великом искушењу. У 23.
колу КЛС-а гостовали су у Суботици, где су одмерили снаге с домаћим Спартаком, који се грчевито бори за опстанак у овом рангу такмичења.
Популарни суботички „голубови” су у овом дуелу имали
више спортске среће, па су
стигли до победе у последњим се кун да ма утак ми це:
Спартак–Тамиш 90:87, по четвртинама 22:23, 25:24, 30:18
и 13:22.
Цело прво полувреме протекло је у изједначеној игри, па
се на одмор отишло с нерешеним резултатом 47:47.
Суботичани су у трећој четвртини доминирали, погоцима за три поена потпуно су пореметили ритам игре екипе из
нашег града, па су у последњу

четвртину ушли с дванаест поена „вишка”.
Ипак, момци тренера Бојана
Јовичића у последњој деоници
сусрета заиграли су знатно боље. Потпуно су надиграли Суботичане и сустигли њихову
предност, а „тројка” Бранка Јереминова донела је потпуну неизвесност у самом финишу утакмице. Да је било мало више
концентрације и среће, Тамиш
је могао стићи и до потпуног
преокрета. Домаћи тим је у последњим секундама меча, поенима с линије слободних бацања, стигао до вредне победе.
У недељу, 3. марта, на програму ће бити нови меч у КЛС-у
и још једно тешко искушење за
Тамиш. У Халу спортова на Стрелишту долази увек неугодни Вршац, који се такође бори за опстанак. Не треба сумњати да нам
предстоји још једна сјајна кошаркашка представа у јужнобанатском дербију, а уз подршку с
трибина Тамиш ће лакше доћи
до победе и пласмана у Суперлигу. Меч почиње у 19.30.

Џудо клуб Динамо су на овом
турниру представљала 23 такмичара, који су освојили девет
медаља.
Највреднији трофеј заслужио је Филип Француз. Сребром су се оки ти ли Фи лип
Ћирић, Милица Секуловић и
Огњен Ђуришић, а бронзе су
зарадили: Милена Секуловић,
Јелена Стојановски, Милош
Ђорђевић, Владимир Богдановски и Матеја Зубовић.
Запажен успех на овом такмичењу имали су и чланови

Џудо клуба Јединство из Качарева, а екипе полетарки и старијих пионирки заслужиле су
и пехаре намењене најбољим
тимовима.
Златно одличје је освојила
Андријана Кртенић, сребрном
медаљом се окитила Николина Тошић, а бронзе су зарадиле Ксенија Аврамовски и Сара
Мирков.
Иако су остале без трофеја,
одличне су биле и Александра
Димитровски, Ана Ковач и Марија Остојић.

фин, а Петар Ранковић је био
трећи на 200 м прсно, баш као

и Јана Обрадовић на 100 м
истим стилом.

за новинаре после утакмице
тренер Тамиша Бојан Јовичић.

„Голубови” изненадили

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

И ИЗ РУМЕ УЗДИГНУТИХ РУКУ
Сениорско Првенство Војводине у џуду одржано је прошлог
викенда у Руми. У том граду се
окупило око 100 бораца из 22
клуба, а ЏК Динамо се представио с пет такмичара, који су
освојили три бронзане медаље.
На трећа места у својим категоријама пласирали су се Анђела Ранђеловић, Вук Кошић и
Игор Омаста. Ови сјајни борци
Стара Пазова је у недељу, 24.
фебруара, била центар војвођанског каратеа. У том граду
је одржано првенство наше
покрајине, на коме су и борци из нашег града оставили
изванредан утисак.
КК Динамо се на овом такмичењу представио с пет
такмичара.
Тамара Живић је веома сигурно тријумфовала у категорији до 61 кг и тако се окитила титулом шампиона Војводине, а највреднији трофеј
зарадио је и дебитант у сениорској конкуренцији – Урош
Петровачки.
После дуже паузе на татами се вратио и искусни Никола Јовановић, који је освојио
бронзано одличје у групи бораца до 84 кг, баш као и Слободан Битевић у категорији
преко 84 кг, који због повреде
није наступио у финалу.
Наредног викенда у Салцбургу ће бити одржан турнир

Стране припремио

Александар
Живковић

изборили су и пласман на Првенство Србије, које ће бити
одржано 2. марта у Београду.
У исто време у истом месту, у
организацији ЏК-а Слован, одржано је и традиционално такмичење „Турнир града Руме”,
на којем је учествовало преко
500 младих бораца из 52 клуба
из: БиХ, Мађарске, Румуније,
Словеније, Хрватске и Србије.

Серије А, на којем ће учествовати млади репрезентативци Србије Тамара Живић
и Урош Петровачки. За њих
ће то бити одлична прилика
за стицање неопходног међународног искуства.
Боје Карате клуба Младост
на такмичењу у Старој Пазови бранио је сениор Милош Макитан, који се надметао у борбама, у категорији до 84 кг. Он је, с две

НАДМЕТАЊЕ ПЛИВАЧА

КАТАРИНА НАЈУСПЕШНИЈА
победе и једним поразом,
освојио бронзано одличје.
Милош ће наредног викенда такође учествовати на великом међународном турниру у Салцбургу, а у његовој
категорији ће се надметати
166 бораца из целог света.

Такмичари Пливачког клуба
Динамо имали су много успеха прошлог викенда, када су
учествовали на Отвореном првенству Војводине у Бечеју.
Најуспешнија је била Катарина Белић, која је тријумфовала у трци на 200 м мешовито, а сребро јој је припало на
дупло дужој деоници у надметању истим стилом. Теодора
Ногуловић је друга стигла на

циљ у трци на 200 м мешовито, док је Јелена Врховац била
трећа на 200 м делфин.
Штафете Динама су у трци
на 4 x 50 м мешовито освојиле
сребрно одличје, а пливали су:
Данијел Келемен, Петар Ранковић, Страхиња Шондић, Лазар Антонијевић, те Миа Пољак, Ива Врањеш, Андреа Нађ
и Тара Шормаз. Миа Пољак је
зарадила сребро на 100м дел-
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗЛАТНА НИНА

СЕДАМНАЕСТА „РЕЦКА” ДИНАМА

На џудо-турниру у Руми одличан резултат остварио је и ЏК
Панчево.

У петак против
Спартака
Куп – велики изазов

Нина Албијанић је освојила
златну медаљу у категорији старијих пионирки до 44 кг.

БРАЋА НЕМАЈУ
ПРЕМЦА

У организацији Шаховског савеза Београда и Савеза слепих
и слабовидих Србије прошлог
викенда је у Београду одржан
јак међугенерацијски сениорско-јуниорски турнир у шаху.
Једна од идеја овог већ традиционалног такмичења јесте
да учесници буду што већег распона година, па су се у међусобним дуелима могли видети
и млади и врло искусни и старији шахисти, носиоци различитих титула.
Боје нашег града на овом
турниру бранила су браћа Милановић – Марко и Павле.
После седам кола једанаестогодишњи Марко се у генералном пласману пласирао на
шесто место, чиме је заузео
убедљиво прво место у категорији играча до двадесет година и освојио пехар намењен
најбољем јуниору.
Павле Милановић, иначе најмлађи учесник турнира, такође је освојио прво место, али у
ка те го ри ји де ча ка до де сет
година.

СЈАЈНИ АЛЕКСА
Прошлог викенда у Крагујевцу
је одржано друго коло Купа Србије у стрељаштву за пионире,
на коме је члан СД-а „Панчево
1813” Алекса Ракоњац тријумфовао са 183 круга и освојио
нових 12 бодова, па и даље убедљиво води на укупној листи.

Рукометаши Динама не стају.
Момци које предводи тренер
Иван Петковић обарају све рекорде у српској елити. Не знају за пораз од септембра, када
су почела овосезонска такмичења у првенству и купу, а тај
„осећај” не желе да кваре. Прошлог викенда је одиграно 17.
коло Суперлиге, а Бранко Рада но вић и ње го ви са и гра чи
остварили су и седамнаесту
победу.
Кикинђани су пре утакмице
најављивали да ће бити први
тим који је савладао „казнену
експедицију” из Панчева, надали су се да ће паклена атмосфера у њиховој дворани „Језеро” додатно допринети да
падне неприкосновени лидер,
али не вреди. „Жуто-црни” су
још једном показали да ове сезоне немају равноправног ривала у српској рукометној елити: Ки кин да –Ди на мо 27:33
(13:15).
Био је то изузетно занимљив
дуел током којег су бројни гледаоци уживали у чарима рукометне игре. Кикинђани су
се представили као озбиљан и
квалитетан састав, који је захтевао максимално ангажовање свих играча Динама. Дома ћи ни ни су до зво ља ва ли

гостима да се резултатски „одлепе”, али нису имали ни довољно моћи да начине изненађење. У сваком случају публика је уживала.
Панчевци су добро „отворили” меч, повели су с 1:3, да би

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

средином полувремена Кикинда имала предност од два гола
(8:6). Семафор је у 29. минуту
показивао резултат од 13:13,
али су „жуто-црни” на одмор
отишли са два гола „вишка”.
Друго полувреме није донело много другачију слику на
терену. Кикинђани су коликотолико парирали лидеру, али
само до 50. минута, када су
Бранко Радановић и његови саиграчи додали гас и оправдали улогу фаворита.
Динамо су до седамнаесте
победе предводили изванредни Ненад Вучковић, који је био
и најбољи актер утакмице, као
и Иван Димитријевић, Дарко
Миленковић и Вељко Милошевић, мада сви који су носили жуто-црни дрес у Кикинди
заслужују похвале за све што
је приказано.
– Била је то права рукометна представа у сјајном амбијенту и препуној дворани. Све
до 50. минута било је и резултатски неизвесно, али онда су
моји момци, када се ломио резултат, играли дисциплиновано и заслужено победили. Задовољан сам приступом играча овој утакмици. Играли су
борбено током целог меча и
врло чврсто у одбрани. Сенку
на ову победу бацила је повреда Милоша Костадиновића, али
надамо се да ће све бити како
треба. Идемо даље. Сада нам
предстоји првенствени дуел са
Спартаком на Стрелишту, а

потом и куп-утакмица у Београду против Партизана – рекао је у телефонском разговору за читаоце „Панчевца” тренер Динама Иван Петковић.
„Жуто-црни” су играли у саста ву: Ми ло ше вић (се дам

СУПЕРЛИГА
жене
Уб: УБ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
недеља, 17 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ
субота, 12 сати

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
петак, 18.30
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Петровац на Млави: СЛОГА–ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
недеља, 19.30
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ
недеља, 12 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – С. ПАЗОВА
субота, 19 сати
Панчево: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН
субота, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

голова), Пилиповић (два), Радановић, Стојановић (један),
Димитријевић (седам), Савић,
Јездимировић, Јовановић, Павловић, Златановић, Дистол (један), Миленковић (седам), Баруџић (два), Радовановић, Костадиновић и Вучковић (шест
голова).
Динамо се са Спартаком састаје у петак, 1. марта, у 18.30,
у Хали спортова на Стрелишту,
а у среду, 6. марта, играће куп-утакмицу против Партизана у
Београду. Победник из овог дуела пласираће се на завршни
турнир најмасовнијег такмичења и биће у прилици да се
бори за победнички пехар Купа Србије.
По сле ду ге зим ске па у зе
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове и у Супер Б лиги за рукометашице. У односу на први
део шампионата, знато измењена екипа ЖРК-а Панчево
је на свом терену изгубила од
дру го пла си ра ног Вр ба са са
24:30 (9:13).

После нешто слабијег почетка утакмице девојке које предводи тренер Марко Крстић средином другог полувремена биле су надомак преокрета, успеле су у неколико наврата да
смање предност ривала на само један гол заостатка, али нису успеле да „преведу” утакмицу на своју страну.
Најбоље у редовима Панчевки биле су изванредна Сања
Павловић на голу, те Наташа
Морачанин (шест) и капитен
Светлана Ничевски (седам голова), која је ефектним погоцима у право време враћала
наду саиграчицама да могу стићи до преокрета. По три пута
су противничког голмана савладале Невена Џелајлија и
Ивана Цветиновић, док су Ивана Арсић и Марија Милићевић мрежу ривала погодиле по
два пута. У листу стрелаца уписала се и Александра Васић.
Панчевке у наредном колу
путују у Петровац на Млави,
где ће одмерити снаге с домаћом Слогом.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

2:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НИШ

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЛАВИЦЕ 07

3:2

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

27:33

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ВРБАС

24:30

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

83:91
90:87

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Футог: МЛАДОСТ – КРИС КРОС

87:53

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – МЛАДОСТ
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

62:67
101:59
20:0

ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

На Отвореном првенству Војводине у пливању, које је одржано прошлог викенда у Бечеју, запажене резултате остварили су чланови ПК-а Спарта
из нашег града, које је предводио тренер Ненад Јовић.
Јована Богдановић је тријумфовала у тркама на 100 м мешовито и 200 м прсно, Милош
Михајловић је зарадио бронзу
на 50 м краул, а Ања Јакимовски је била друга на 50 м леђно.

ШАХОВСКИ КУТАК

Blyk
У исто време је одржан и
традиционални „Застава куп”,
на коме је наш суграђанин такође заслужио најсјајније одличје.
У другом колу Купа Србије
за кадете Алекса Ракоњац је
упуцао 582 круга, па је освојио
сребрну медаљу. У надметању
млађих јуниора заузео је седмо место, али је зарадио и нова четири бода.
Финале Купа Србије биће
одржано 30. марта у нашем
граду.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
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Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ф7)
Избор Р. Радојевић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКИ ЖАЛ НА СТРЕЛИШТУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Чопор
Мој чопор мисли место мене.
Мој чопор налази ми жене.
Мој чопор место мене гледа.
Мој чопор никоме ме не да.
Не напуштај чопор,
ко ће да те штити.
Или си у чопору,
или те неће бити.

„Лавице” испустиле
Партизан

Викенд за нама, бар када је панчевачки
спорт у питању, односно значај утакмица, протекао је у знаку игре преко
мреже. У Хали спортова на Стрелишту
одбојкашице Динама и одбојкаши Борца играли су можда и најважније мечеве у овој сезони, а само победе над ривалима продужавале су им наду да могу остварити циљ – „лавице” да се некако докопају опстанка у Суперлиги, а
„борци” баража за пласман у елиту. На
жалост свих истинских љубитеља спорта у нашем граду, нису успели.

либера смењивале су се Сања Ђурђевић
и Јелена Петров.
Девојке су одлично започеле меч. Играле су храбро, пожртвовано, сервисом су
напале ривала, пореметиле његов пријем и освајале сигурне поене. „Лавице”
су водиле већим делом сета, имале су
предност и од 18:12 и 22:18, а онда су и
у неизвесној завршници, када је Партизан сустигао њихову предност, показале
моћ. Искористиле су другу сет-лопту и
тако дошле до почетне предности.
Други сет је у потпуности припао девојкама из Београда, али одбојкашице
Динама се нису ни тада предавале. Иако је притисак постајао све јачи, Јелена
Петров и њене саиграчице поново су
показале да су тим за који и те како
има места у српској одбојкашкој елити.

Девојке које предводи тренер Никола
Јерковић после тријумфа у Зрењанину
над Клеком с много оптимизма, али и
великом дозом опреза дочекале су београдски Партизан. „Црно-беле” девојке,
које су утакмицу против Уба одиграле
без неколико стандардних првотимки, у
наш град су дошле у најјачем саставу с
великом жељом за победом, иако су одавно пребринуле све бриге око опстанка.
Пред „лавицама” је био изузетно тежак
задатак, још тежи јер су играле под императивом победе, али и поред тога биле
су близу подвига. Имале су у шаци фаворита, али не и довољно среће да остваре
важну победу: Динамо–Партизан 2:3, по
сетовима 26:24, 15:25, 25:17, 23:25 и 11:15.
„Лавице” су овај меч одиграле у стандардној постави, коју су чиниле: Јована
Симић, Марина Ранисављевић, Сара
Павловић, Ана Јакшић, Милица Шорак и Драгана Марковић, а на позицији

Динамо је у трећем сету повратио
концентрацију и снагу и потпуно је надиграо свог ривала. Одлична је била Драгана Марковић, а Ана Јакшић и Марина Ранисављевић, средњи блокери, поред тога што су биле доминантне на
мрежи, изванредним сервисима потпуно су помериле примачку линију Партизана и тако омогућавале Јовани Симић да разиграва Милицу Шорак и Сару Павловић, које су правим „бомбама”
решетале поље гостујућег тима. Велики посао у одбрани одрадиле су Сања
Ђурђевић и Јелена Петров, па гошће
нису имале ни најмању наду да у овом
сету могу да учине нешто више.
Панчевке су доминирале и у четвртом сету. Водиле су с 11:5, 12:10 и 22:20
и када су биле надомак велике победе,
уследио је пад концентрације, а гошће
су и уз много среће дошле до резултатског преокрета.

Нишлије срећније од Борца

И поред тога што су изгубиле готово
добијен сет, „лавице” су храбро заиграле и у тај-бреку. Повеле су с 3:1, имале
предност и од 6:4, а онда су судије „свирале” један „пец” домаћим одбојкашицама и доделиле поен Партизану, па су
тако унеле нервозу у утакмицу, али и
изазвале салве звиждука иначе објективне панчевачке публике. Био је то
можда и преломни моменат на утакмици, после којег је Партизан однео коначну победу од 3:2 и тако највероватније „скројио” коначни поредак на првенственој табели.
Жесток меч одиграли су Борац и Ниш
у 20. колу Прве лиге. Била је то битка за
место број два на табели, с ког се иде у
бараж доигравање за Суперлигу.
Прштало је на Стрелишту у овом двобоју. Играла се врхунска одбојка. Момци из оба тима изгарали су за сваки поен, а на крају су више среће имали гости: Борац–Ниш 2:3, по сетовима 25:18,
21:25, 15:25, 25:19 и 12:15.
Момци које предводи тренер Душан
Јовић фантастично су започели овај дерби. Милан Зиндовић, Немања Милетић,
Саша Рајковић, Ненад Мадић, Давор Милошевић, Бојан Познић и Јован Дробњак
играли су као у трансу и у потпуности су
надиграли изванредну екипу Ниша.
Наставак меча донео је доминацију
гостију. Разиграли су се Кубанац Адалберто Терес и Алжирац Соуфиане Хосни, па су Нишлије успеле да преокрену ток утакмице, али и резултат.
Старчевачки борци су у четвртом сету поново били они прави. Нишлијама
су била довољна два сета да „овере” друго место, али Давор Милошевић и његови саиграчи су заиграли за престиж,
за публику, за себе... Била је то сјајна
одбојкашка приредба, а Борац је још
једном показао да је права спортска
икона нашег града.
У Другој лиги група „Север” девојке
које наступају за Одбојку 013 оствариле
су сјајан успех, јер су на свом терену савладале трећепласирану екипу Лавица
07 с 3:2, по сетовима 25:22, 22:25, 24:26,
25:20 и 17:15.
Тим који предводи тренер Владимир
Јованчић у овом мечу је показао карактер победника. Није се предавао ни када су гошће повеле с 1:2, па је на крају
заслужено стигао до вредног тријумфа.
Одбојка 013 и наредног викенда игра
пред својим навијачима. У Халу спортова на Стрелишту долази Младост из
Нове Пазове. Утакмица се игра у суботу, 2. марта, од 12 сати.
А. Живковић

Свет те стеже
Свет те стеже, око тебе гради паукове мреже.
Гледаш људе у мрежи како се проводе, боје се слободе.
Моћници им кидају ноге руке главе, они их славе идентитет губе.
Слике им љубе идентитет губе.
Полако свиће причам ти приче, ти гледаш слушаш и верујеш.
Понекад се укључиш и кажеш ми претерујеш.
Лепо је живети у кружном шаренилу прича, али понекад
изаћи се мора.
Свет ти постаје ноћна мора.

21. век
Кукате за добрим старим временима,
док сте живели у племенима,
а све ће да прође живећете и без вође.
Исте речи неће бити смешне,
исте мисли неће бити грешне.
Има да влада правда маглај града.
Човек ће престати да робија,
оствариће се утопија – тек 21. је век.
Текст и музика: „Клопка за пионира”

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марко Кукић,
гимназијалац:

Урош Марковић,
гимназијалац:

Јелена Родић,
гимназијалка:

– Изаћи ћу с
девојком у град. Ићи ћу
и на тренинг, пошто
тренирам у КК-у
„Крис-крос” и тренутно
се спремамо за нову
сезону. Можда ћу и
учити, јер се
припремам за факс.

– Имам кошаркашку
утакмицу у Новом Саду.
Планирам да мало
читам и погледам неки
филм, али ћу неко
време издвојити за
припреме за факултет.
Увече ћу изаћи с
другарима.

– Провешћу време
с друштвом у неком
кафићу. Нешто ћу
учити, али ћу се и
одмарати.
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