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Све што мислите да знате
о саобраћају, а грешите

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”

НАШИ СУГРАЂАНИ
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У вину је истина

НОВ

О!

 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.

КАДА СУ РАЧУНИ ЗА СТРУЈУ ВИСОКИ

Шта ако сумњате у
исправност бројила
стр. 8

Усијали су се телефони.
Али потребно је још само
мало стрпљења.
Специјална очна болница
„Свети Василије Острошки”
обавештава све заинтересоване суграђане да крајем
фебруара стижу спискови
из службе РФЗО за пацијенте који стекну право на
операцију катаракте у овој
здравственој установи.
Због тога ће заказивање
прегледа и операција за
њих, али и за све остале пацијенте, стартовати почетком марта.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

(Не) исплати
се бити
криминалац
Телевизијски гледаоци у Србији воле серије у којима су главни јунаци криминалци – закључак је после првих епизода
приче о авантурама жестоких
момака с београдског асфалта
на једној од телевизија с националном фреквенцијом.
Мараш, како се зове главни
јунак, кога маестрално тумачи
Милош Биковић, врхунски је
возач и екстремно талентован
обијач аутомобила, више од
свега на свету воли своју девојку, а мрзи полицију, често запада у невоље, али из њих неким чудом увек успева да изађе. Прве четири епизоде ове серије настале су по истоименом
филму, а „оно право” (како најављују аутори) креће тек од
пете епизоде, када почиње нова
и до сада невиђена прича о Марашевом боравку у затвору.
На први поглед, ово је пример успеха који је неминован
када се гледаоцима понуди узбудљив и добро режиран акциони филм с бројним добрим
глумцима и сценама вратоломних вожњи, пуцњава, борби с полицајцима и авантура
са атрактивним девојкама.
Међутим, забрињава порука
коју ова прича шаље млађим
гледаоцима. Уместо да им сугерише да је криминал краткорочно финансијски уносна,
али и опасна ствар и да мафијаши често завршавају изрешетани мецима, серија о којој је
реч глорификује криминалце
и криминал.
Млади који гледају ово телевизијско остварење могу да виде његове главне јунаке као ликове што узимају дрогу, стално
имају доста пара, носе фирмирану гардеробу, возе бесне аутомобиле и увек су са згодним
девојкама. Због тога није тешко претпоставити да ће за
младе такав живот бити „оно
право” и „страва” и да ће се
безрезервно поистоветити с таквим ликовима.
Спорно је и то што су у овој
серији полицајци приказани
као „прљави” и корумпирани.
Нема сумње да има таквих појединаца, али то сигурно нису
сви. Да у полицији огромна већина људи одговорно ради свој
посао, довољно говори податак
да су запослени у МУП-у прошле године запленили 7,5 тона
дроге, чиме су постигли историјски успех и уврстили се међу најефикасније полиције у
Европи.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 7. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ПРЕДВИЂА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА

МОНТАЖНИ ПАРКИНЗИ, НОВИ КЕЈ И ПАСАРЕЛЕ
Жеља да се теретна
железница измести
из града
Заштитити градитељско
наслеђе ради очувања
вредности градског језгра
Улаз у град из правца
Београда могао би да
изгледа потпуно другачије

издају јавна предузећа и државне институције. Рецимо, наша жеља је била да теретну железницу изместимо
из града. Израдили смо план који је
остављао неколико варијанти и послали га на јавни увид, као и „Железницама Србије”; суштина је у томе
да ГУП не сме да буде кочничар, да
једног дана, ако Влада Србије одвоји
новац за неку од опција, постоји могућност да се нижим планским документима железница у потпуности
уреди.

положаја у односу на близину Београда, добијање усклађеног урбанотехничког оквира за развој привредних потенцијала, усмеравање и заокруживање просторног ширења Панчева, као и задржавање постојећих
вредности у највећој могућој мери, уз
поштовање основних критеријума
побољшања квалитета живота и
контролисано и умерено повећање
изградње.
Настоји се и да се створи уравнотежен однос градских функција и садр-

образовне манифестације. Урбанисти су при ставу да, осим што овај
објекат поседује вредност као културно-индустријско наслеђе, он има
и повољну локацију – у близини је
базена и СРЦ-а „Стрелиште”, пута за
Београд и Вршац, Народне баште,
Барутане, насеља Стрелиште...
И сам улаз у град из правца Београда могао би у будућности да изгледа другачије. Уз потпуну реконструкцију кеја, постоји интенција да
се локација хотела „Тамиш” активира

Нићи ће градска марина и пристаниште за бродове. Биће изграђена пасарела ка Градској шуми. Комплекс
старе стакларе на Стрелишту постаће
простор урбане лабораторије. Локација хотела „Тамиш” послужиће за
нови тржно-пословно-комерцијални
центар...
Нигде не пише да ће све овде набројано и још штошта заиста постојати, али Генерални урбанистички
план Панчева (ГУП) предвиђа могућност за то. Прошле недеље су измене
и допуне овог акта прошле јавни
увид, иду на Комисију за планове, па
је процедура за њихово усвајање у
Скупштини града при крају. Зато ћемо завирити у документ како бисмо
видели шта у њему стоји.
Тамишке кривине остају
Да би све формалноправно било потпуно јасно, најпре, на нашу молбу, директор ЈП-а „Урбанизам” Славе Бојаџиевски објашњава да је ГУП „стратешки план, који није спроводљив, односно то је плански документ на основу ког се не издају грађевинске дозволе, већ се касније разрађују нижа
планска документа која томе служе и
која не смеју да буду у супротности с
ГУП-ом, кровним актом”. Додаје:
– Генерални урбанистички план
Панчева донет је 2012. Законска обавеза сваке локалне самоуправе је да
на сваких десетак година преиспитује планска документа. Увидели смо
да постоји неколико места где би
требало изменити кровни план, тј. да
би требало у интересу Панчева да се
усклади са захтевима и прохтевима и
становништва и градских власти.
ГУП се ради на основу услова које

Силос ради пуном паром.
Ових дана у граду
Снимио: Милан Шупица

Планира се изградња железничко-друмског моста преко Дунава код Винче, попут овог на фотографији
Такође, исправљање корита Тамиша увек је тема када се праве измене и допуне ГУП-а, јер урбанисти
сматрају да би око реке, узводно од
друмског моста, био пожељан грађевински рејон. Међутим, заводи и
удружења за заштиту природе „скочили” су у одбрану меандара, кривина реке, због биљних и животињских врста које тамо живе. Ништа
од тога зато овог пута неће бити,
али та при ча до бро слу жи као
илустрација система на основу ког
ства ри при ли ком ме ња ња ГУП-а
функционишу.
– Прошле су идеје о пренамени земљишта код бувљака и незавршене хале, где ће нићи аутобуска станица. Такође, на месту постојеће предвиђена је

Будући изглед насеља Хиподром
изградња стамбено-пословног комплекса. Нижим планским документима ће једног дана бити прецизирана и, рецимо, спратност, али пошто
је прекопута зграда нове Поште, која
има четрнаест спратова, не видим зашто не би и будући комплекс имао ту
висину. И, ГУП из 2012. године значајно је проширио грађевински рејон; пољопривредници који се тамо
баве производњом не намеравају да
било шта зидају на том земљишту, па
су тиме доведени у проблем – плаћају многоструко већи порез. Зато смо
делове грађевинског земљишта покушали да преведемо у пољопривредно, попут оних код „Утве”, на Кудељарцу и Баваништанском путу...
Прописали смо и израду плана детаљне регулације, па ће једном ипак
бити могућа и градња. Ако се надлежне институције сложе, направићемо својеврсни бајпас како бисмо изашли у сусрет захтевима грађана – каже
Бојаџиевски.
Хуманизација простора
Генерално, циљеви просторног развоја
града су потенцирање геостратешког

жаја, уз интеграцију различитих комплементарних садржаја, ради се и на
афирмацији и унапређењу специфичних елемената идентитета града, брине се о заштити градитељског наслеђа
ради очувања вредности градског језгра, те о умереној висини изградње и
густини насељености и свим осталим
параметрима хуманизације простора.
Циљеви су и дефинисање и заштита
општег интереса у области планирања
и уређења простора, усклађено инфраструктурно опремање града техничким и комуналним системима,
очување водних, пољопривредних,
шумских и зелених комплекса, изградња обалоутврде уз Тамиш где је
нема и обнављање постојећег кеја.
Треба повећати јавне зелене површине и обавезно сачувати постојеће,
а веома је битна заштита животне
средине и примена принципа одрживог развоја у најширем могућем смислу. Ту су и системско решавање проблема саобраћаја, али и урбанизација спонтано насталих насеља уз максимално решавање просторних конфликата који су се појавили због начина њиховог настанка. Важно је
формирање препознатљивих локалних центара у свим насељима, па је
потребно резервисати простор за то,
а онај који је резервисан задржати.
Стаклара – урбана лабораторија
Шта ГУП дозвољава и препоручује да
се ради када је у питању „измена личног описа” града? Има ту веома интересантних момената. На пример,

као тржно-пословно-комерцијални
центар, без обавезе остваривања хотелских капацитета. Даље, препорука је да се у сарадњи с надлежнима
Дом војске пренамени у центар за
младе, како би се допринело ангажовању младих, с обзиром на то да у
Дому омладине нема довољно простора за све њихове културно-образовно-забавне потребе. Како се планира постављање монтажних колективних паркинг-гаража у граду, једна
од њих би могла да „никне” између
моста и тениских терена поред Дома
војске; предлог за лоцирање друге је
постојећи паркинг на почетку Карађорђеве улице.
ГУП каже да је потребно спровести
још неке мере у саобраћају: неопходно је дислоцирање саобраћајница вишег ранга (предлаже се изградња железничко-друмског моста код Винче
и аутопутске обилазнице око града)
како би се Панчево растеретило
транзитног саобраћаја, а тиме би се
смањило и дејство емисије штетних
издувних гасова и буке. У том смислу, помињали смо већ премештање
индустријских колосека пруге и измештање аутобуске станице из центра града.
Уз то, планска документација која
ће ускоро бити пред панчевачким одборницима садржи и идеје о изградњи мреже бициклистичких стаза, чиме би се смањило учешће путничких
возила у саобраћају, те о бољем коришћењу речних потенцијала за превоз
робе, терета, али и у туристичке сврхе.

Монтажне вишеспратне гараже можда и у Панчеву
наговештава се изградња лучког подручја, тј. градске марине и пристаништа за бродове, као и пасарела преко
Тамиша ка Градској шуми.
Посебно је занимљив предлог да се
комплекс старе Стакларе на Стрелишту активира као простор „урбане
лабораторије”, а намена би му била
да се у њему одржавају уметничке и

Да би било шта од наведеног у
овом тексту било заиста створено,
једнако важан као и израђени ГУП јесте новац. А њега баш и нема у великим количинама. Зато, суграђанке и
суграђани, лепо је маштати, али се
маштаријама не треба претерано заносити.
С. Трајковић
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ОД ЧЕГА НАМ ДЕЦА БОЛУЈУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ВИРУСИ ПРАЗНЕ ШКОЛЕ И ВРТИЋЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

У диспанзеру
огромне гужве,
интервенисала
и полиција
Код лекара тек ако не
оборите температуру
ни после два-три
дана
У многим вртићима и школама у Панчеву током прошле и
ове недеље приметан је неуобичајено велики број одсутне
деце. Због болести малишана
одељења су неретко преполовљена или чак сведена на трећину, а забележени су и случајеви да је у неким разредима
настави присуствовало тек шест
до десет ђака.
У дечјем диспанзеру је ових
дана прави армагедон. Гужве
су огромне, а лекари, хтели не
хтели, раде прековремено, јер
често до званичног краја радног времена не могу да прегледају сву децу. Како незванично сазнајемо, у понедељак,
3. фебруара, у вечерњима сатима, у диспанзеру је морала
чак да интервенише и полиција због тога што је нестрпљење
појединих родитеља ескалирало у непримерено понашање.

Исцрпљујући симптоми
Деца се махом жале на респираторне инфекције праћене високом температуром, која иде
и до 40 степени и тешко се обара, а када се после неколико
дана стекне утисак да је најгоре прошло – топломер поново
„полуди”. Према сведочењу родитеља, температуру прате и
главобоља, вртоглавица, мучнина и непрестан, исцрпљујући кашаљ, као и цурење из носа. Вирус се лако преноси, па
обично кућу не напушта док добро не измори целу породицу.
Ипак, последњи извештај о
епидемиолошкој и вирусолошкој ситуацији Завода за јавно
здравље Панчево показује да је
у периоду од 27. јануара до 2.
фебруара, „на основу показатеља географске раширености,
у Јужнобанатском округу регистрована стопа инциденције
обољења сличних грипу на нивоу спорадичних и изолованих
случајева”, да је „укупни ин-

Симптоми: висока температура, бол у мишићима и зглобовима и сув надражајни кашаљ
тензитет активности вируса грипа (Ин-75,86) далеко испод
прага средњег интензитета”,
али је „број акутних респираторних инфекција у порасту у
односу на претходну недељу”.

Грип или не?
Према извештају Завода, највећи број пријављених случајева обољења сличних грипу
чине деца узраста од пет до четрнаест година (144 случаја), а

веома личе на грип, а подаци
Завода указују на то да грипа
има тек спорадично, објаснио
је за „Панчевац” педијатар др
Слободан Продановић, начелник Дечјег одељења панчевачке Опште болнице.
– У последње две недеље порастао је број вирусних респираторних инфекција код деце. Ради се највероватније о
грипу и сличним инфекцијама, с тим што се грип не може

НОЋНИ ПРЕГЛЕДИ СУ ЛОША ИДЕЈА
Доктор Продановић је нагласио да није добра пракса појединих родитеља да
децу одводе ноћу на прегледе у Дечју болницу, јер дежурни педијатар треба да се
првенствено посвети деци
која леже на одељењу и деци у породилишту. Према
речима доктора Продановиследи узрасна група од нула до
четири године (45). Од почетка надзора инфекција вирусом
грипа типа A(H1N1)pdm09 доказана је код три пацијента хоспитализована у панчевачкој
болници: двоје је из Панчева,
а један из Алибунара.
Како је могуће да симптоми
код оболеле деце и одраслих

ћа, неоправдан је и страх
појединих родитеља од фебрилних конвулзија, такозваног „фраса”, јер је то у
највећем броју случајева
безопасан поремећај, који
се јавља код 15–20% деце
и који само изгледа драматично, али је бениган и не
оставља последице.
ла бо ра то риј ски по твр ди ти,
осим у специјализованим вирусолошким лабораторијама.
Ове анализе се по правилу раде само код тежих случајева,
који леже у болници, и оне
немају значај за већину лакше обо ле лих па ци је на та –
рекао је др Сло бо дан
Продановић.

Он је потврдио да су најчешћи симптоми код већине деце висока температура, бол у
мишићима и зглобовима, те
сув надражајни кашаљ.

Како оборити температуру
– Као и све друге вирусне болести, и ова група обољења се лечи симптоматски, што подразумева мировање, уношење више течности и обарање високе
температуре. Напомињем да
температуру треба обарати тек
кад пређе 38,5 степени, јер је то
важан одбрамбени механизам
организма, будући да се на вишим температурама вируси не
размножавају. Када је температура код деце виша од наведене, родитељи треба прво сами
да предузму мере које обухватају повећан унос течности, туширање млаком водом целог тела и давање антипиретика. Самостално давање лекова за температуру је уобичајена пракса и
за то се не иде код доктора. Уз
све лекове на бази парацетамола или ибупрофена долази и
упутство о томе како се и колико дају. Тек уколико не успевају
да оборе температуру ни након
два до три дана, родитељи треба да се обрате лекару, и то педијатру примарне здравствене
заштите – објаснио је др
Продановић.
Д. Кожан

У СУБОТУ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Радионица „Шта ћу бити кад порастем”
Радионица плејбек театра под
називом „Шта ћу бити кад порастем”, намењена младима
од петнаест до тридесет година који су заинтересовани за
разговор с психолозима о избору професије, биће одржана
у суботу, 8. фебруара, од 15.30,
у Дому омладине.
Ова радионица је део пројекта Саветовалиште за младе „Моје место”, који реализују удружење „Психогенеза”
и Дом омладине, уз финансијску подршку Града. Пројекат је по чео 15. ја ну а ра и

трајаће најраније до 15. марта. Услуге Саветовалишта су
бесплатне за све младе од петнаест до тридесет година и
реализују се у просторијама
Дома омладине.
Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Грујичић Ђурић, која је координаторка овог пројекта, у оквиру Саветовалишта биће организоване и индивидуалне саветодавне и психотерапијске
сеансе, које ће она водити.
– Саветовалиште ће обухвати ти и низ ин тер ак тив них

КОНКУРС ЗА ВОЈНЕ ШКОЛЕ

Упис до 15. марта
Ових дана су расписани конкурси за војне школе, који ће
трајати до 15. марта. Војна академија ће уписати 177 кадета
на шест студијских програма,
Медицински факултет ВМА 25
кадета на студије медицине, а
Војна гимназија ће примити
105 дечака и девојчица у први
разред, 15 ученика у други и
10 ученика у трећи разред.
Детаљне информације о условима уписа могу се наћи у магазину „Одбрана”, који се продаје на свим новинским кио-

сцима, и на интернет сајтовима војних школа.
Поред тога што онима који
их заврше обезбеђују сигуран
посао, војне школе својим ученицима нуде и бесплатан смештај
и исхрану у интернатима. М. Г.

радионица у форми плејбек
театра, које ће водити Драга
Давид и Тамара Тодоровић.
Циљ Саветовалишта је очување менталног здравља младих кроз оснаживање и психолошку подршку стручних
лица – рекла је Јадранка Грујичић Ђурић.
Након већ поменуте радионице плејбек театра, која ће
бити уприличена ове суботе,
уследиће још три сличне, а
свака ће почети у 15.30: 22.
фе бру а ра сле ди ра ди о ни ца
„Шта ми говоре моји снови”,

29. фебруара „Дискриминација као облик отуђености од других или од себе”, а 7. марта
„Прича која ме је узнемирила” (о анксиозности).
Индивидуално психолошко
саветовање биће одржано 8,
15, 22. и 29. фебруара, уз обавезно заказивање унапред, на
телефон 061/647-22-90 или путем имеј ла psihogeneza@gmail.com. У „Психогенези” очекују да ће Саветовалиште наставити да ради и након 15.
марта – током целе текуће године.
Д. К.

АПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА

Потребни тромбоцити Б крвне групе
Црвени крст Панчево моли
све наше суграђане Б + или Б
– крвне групе, старости од
осамнаест до шездесет година, тежине преко 65 килограма, као и суграђанке које нису рађале или биле у другом
стању, да помогну тако што
ће дати тромбоците за нашег
суграђанина коме је због природе болести ова компонента
крви неопходна.
Тестирање потенцијалних
давалаца тромбоцита обавља
се у Београду, на Институту

за трансфузију крви Србије, у
Улици Светог Саве 39, сваког
радног дана између 8 и 10.30.
Уколико сте већ у Београду и намеравате да се одазовете овој хуманој акцији, можете се јавити директно Институту. У супротним, панчевачки Црвени крст организује превоз за даваоце. Уколико желите да помогнете, јавите се на телефоне Црвеног
крста 063/455-822 и 062/8036-991 ради договора о организацији превоза.
Д. К.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте, као
и ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним
данима обавља др Ненад
Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT
дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификова них, кон тро ли са них и
сумираних резултата могу до би ти за све га 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, спе-

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Такође суботом, заинте- цијалиста абдоминалне хиресовани могу да ураде и рургије из Опште болнисве вр сте ул тра звуч них це Панчево.
прегледа срца, а ускоро ће
Због свега овога не чуди
се у Заводу „Панчевац” ра- чињеница да све већи број
ди ти и пре глед сон дом Панчевки и Панчеваца бипреко једњака (ТЕЕ). И за ра Завод „Панчевац”, поове услуге ангажован је је- себно онда када је неопдан од водећих стручњака ходно урадити прегледе и
у тој области – dr sc. med. анализе на једном месту и
Слободан Томић, кардио- добити резултате што пре.
лог, доктор меС тим у ве зи,
дицинских натреба подсетиука и магистар
ти и на то да се
кардиологије са
у Заводу, приИнститута „Де- Телефон за
мера ради, све
информације:
диње”.
врсте лекарских
Суботом спе- 013/21-90-900
уверења издају
ци ја ли стич ке
за максимално
ОРЛ пре гле де
два сата.
ради др Горан Митевски из
Као и увек до сада, и
панчевачке Опште болни- овог месеца су у Заводу за
це, ендокринолошке др Гор- клијенте осмишљени и нодана Вељовић, такође из ви пакети услуга по изуОпште болнице, а уроло- зетно повољним ценама, а
шке њихов колега из исте више о томе, као и о доустанове др Небојша Та- датним погодностима које
сић. За прегледе из обла- оства ру ју сви они ко ји
сти гинекологије задужена поседују лојалти картице
је др Весна Новичић Ђоно- Ауто-центра „Зоки”, поглевић из Дома здравља Па- дајте на рекламним стралилула.
нама актуелног броја наКао што је већ наглаше- шег листа.
но, сви набројани специјаДо дат не ин фор ма ци је
листички прегледи обавља- можете добити путем теју се само суботом, а зака- лефона Завода „Панчевац”
зују се радним данима пу- 013/21-90-900 и 013/21-90тем телефона 013/21-90- 903, а новости пратите и
на сајту www.zavodpance900 и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у За- vac.rs, као и на „Фејсбук”
Д. К.
воду „Панчевац” могуће је страници Завода.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Судећи по исказиваним ставовима у јавном мњењу, делује да мноштво грађана сматра да је „Брегзит” био грешка.
Да је одржан други референдум, верујем да би био изгласан останак у ЕУ. Део популације који је сагласан с „Брегзитом” није се предомислио, али постоји значајан број
грађана, можда и четвртина популације, који нису изашли на референдум о „Брегзиту”. Према доступним проценама, исход новог гласања био би два према један за
останак Британије у Унији.
(Професор Џејмс Кер-Линдзи, „Глас Америке”, 31. јануар)
* * *
Више верујем у научне револуције него у оне политичке.
Наука има огроман хуманистички потенцијал, али може
бити злоупотребљена. Да се то не би догодило, потребни
су либерално-демократско друштво, слободни медији,
правна држава и људска права. То је и данас важно јер су
процеси глобализације свет и планету учинили заједничким местом. Сви зависимо једни од других. Природне катастрофе, пандемије, миграције, ратови било где на планети утичу на све нас... Гледано локално, без улагања у
науку, културу и образовање Србија ће остати на маргини
света. Периферија. Потребни су нам радикална промена
политичке и друштвене парадигме и већи ангажман уметника на том послу, а не само реторички гестови и фразе
против неолибералног света. Мислим да нам је свима потребна нека врста културне и технополитичке ренесансе.
Једном речју, рееволуција.
(Визуелни уметник Драган Илић, „Нови магазин”, 30.
јануар)
* * *
Питање је да ли ми као држава имамо капацитета да се
дигнемо из овог блата у које смо пали. Одсуство институција, правде, будућности, само једна агонија за преживљавањем. Имамо ли снаге да се дигнемо из пепела како
се никада нисмо дизали, да изађемо из политичке адолесценције. Народ мора престати да тражи лидера и вођу и
да преузме одговорност.
(Драмски писац Небојша Ромчевић, „Нова С”, 1. фебруар)
* * *

Петак, 7. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ У НОВОМ САДУ

ЗАСИЈАЋЕ УЛИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре битно
је и за даљи
економски развој
Панчева
Председник Покрајинске владе Игор Мировић 31. јануара у
Новом Саду потписао је уговоре с представницима двадесет
две локалне самоуправе у АП
Војводини о финансирању и суфинансирању пројеката у областима водопривреде и заштите
вода, локалног и регионалног
економског развоја, саобраћајне инфраструктуре, eнергетске
ефикасности, предшколског и
основног образовања и васпитања, као и развоја спорта.
Ради се о пројектима чија се
реализација финансира средствима Управе за капитална
улагања АП Војводине, а Покрајинска влада је издвојила
3,9 милијарди динара за инфраструктурне пројекте. Овом
догађају је присуствовао и Недељ ко Ко ва че вић, ди рек тор
Управе за капитална улагања.
Када је реч о нашем граду,
Управа је одобрила трансфер
новца за реконструкцију Улице Димитрија Туцовића у Панчеву, чија је дужина 1.255 метара, при чему ће се радити на
потезу од Улице Моше Пијаде
до Kнићанинове улице. Уговорено је двогодишње финансирање: од 150 милиона опредељених по овом јавном позиву,
у 2020. години, у првој етапи,
новцем Управе ће се радити на
првој деоници – од Улице Моше Пијаде до Улице Михајла
Пупина (785 метара). Потом, у
другој години, Град ће суфинансирати половину вредности

Радиће се на комплетној реконструкцији
радова на деоници од Улице
Ми хај ла Пу пи на до Kнића нинове ули це, у ду жи ни од
470 метара.
Укупна процењена вредност
инвестиције је око 220 милиона динара, а износ планираних

Саша Павлов:
„Реконструкцијом
саобраћајнице
обезбеђујемо безбедно
одвијање колског,
пешачког и
бициклистичког
саобраћаја и јавног
превоза”.
средстава за реализацију пројекта у наредне две године је
око 71 милион динара.
Панчевачки градоначелник
Саша Павлов казао је да је у

питању пројекат од велике важности за град и грађане, јер
„представља унапређење саобраћајне инфраструктуре, што
је битно и за даљи економски
развој Панчева”. Додао је:
– Kао прво, кроз реконструкцију саобраћајнице на овај начин обезбеђујемо безбедно одвијање колског, пешачког и
бициклистичког саобраћаја и
јавног превоза, у улици која
се налази у зони основне школе и која води ка северној индустријској зони у Панчеву, а
као друго, обезбеђујемо пратећу инфраструктуру, посебно могућност одвођења атмосферских вода у улици и улицама које гравитирају ка Улици Димитрија Туцовића. Радиће се на комплетној инфраструктури улице: кишни колек тор од Мо ше Пи ја де до
Ми хај ла Пу пи на, по што од
Ми хај ла
Пу пи на
до
Kнићанинове постоји од 1998.
године, кишна канализација
у целој дужини, реконструкција прикључака фекалне ка-

нализације, а водовод је већ
урађен.
Он је нагласио да ће у фокусу бити и јавно осветљење
целе улице, те да ће нисконапонски развод бити обезбеђен
у сарадњи са Електродистрибуцијом, а да се ради о комплетној реконструкцији, показује и то што ће потпуно нови
бити коловоз, колски прилази, тротоари, бициклистичка
стаза, паркинзи и саобраћајна
сигнализација.
– Директну корист ће имати
између 800 и 900 домаћинстава и пословни субјекти у овој
улици, око 2.500 запослених у
предузећима у њој и у северној индустријској зони, ученици и запослени у ОШ „Васа
Живковић”, гости хотела, корисници услуга МЗ Горњи град
и посетиоци Преображенске
цркве, а индиректну сви грађани и пословни субјекти у
Панчеву – закључио је Павлов.
Машине и радници ће „заузети” улицу чим временски
услови то дозволе.

О РАТНИМ ДНЕВНИЦАМА ИЗ 1999. ГОДИНЕ

Борци без новца, држава оштећена
* * *
Не би требало расписати референдум о статусу Косова,
јер би тај референдум и одговор на такво питање још више потхранили мржњу, поделу и острашћеност и измишљену и немогућу жељу за ратовањем нас самих против
целог света. Увек постоји начин да се направи споразум
којим би обе стране направиле уступке, то је познато на
светском, на људском нивоу, то само код нас још није познато. Питање је само да ли се ради о људима који желе
да се споразумеју или не.
(Глумац Светозар Цветковић, „Фонет”, 31. јануар)
* * *
Жао ми је што ће се та деца на крају разочарати, као што
је „Не давимо Београд” самостално изашао на градске изборе под истом заблудом. Не бих их нападала ни осуђивала, човек мора да има разумевања за њихове године.
Просто ми је криво што их људи оптужују да су Вучићеви
или не знам чији сарадници. Мени је потпуно јасно да
кад ви имате године које они имају и нађете се на бини
годину дана и сви вам одушевљено пљескају, уобразите
да цела Србија само вас чека као спасиоца. Не верујем да
ће проћи цензус, јер нису много познати ван круга који је
долазио на протесте, а тај круг је ипак недовољан. Плашим се да ће после овога изгубити активизам, а ако задрже, можда ћемо их једног дана видети као озбиљне играче на политичкој сцени.
(Професорка БУ у пензији Србијанка Турајлић, Н1, 31.
јануар)
* * *
Слављење ратних злочинаца је признање да је нација која слави најгоре људе остала без добрих и великих људи,
те се сада мора окренути ратним злочинцима и масовним убицама као нечем најбољем што има да представи
свету, као оне који желе да буду представници нације.
(Амерички историчар Роберт Донија, „Ал Џазира”, 1.
фебруар)
* * *
Мислим да смо као друштво у неком чудном периоду. Ретерирамо, и то већ дуго времена. Доведени смо до стања
апатије које, хтели не хтели, води даље до убијања жеље
за добрим. Култура је ту да пропитује, да чачка добро и да
забавља... Култура је душа нације. Нужно је хранити и тело, али и дух. Били смо сведоци како се у прошлости убрзавала пропаст духа уз лошу културу. Чак, некултуру. Вере сам да негде дуготрајно може довести до промене иако
смо сведоци да је и обрнуто и те како могуће. Успели смо
озбиљно културно наслеђе згазити у блато, а и видимо како је тешко градити опет. Добра култура не познаје границе, ха-ха, истина нити лоша, али једна гради човека.
(Глумац Горан Богдан, „Данас”, 1. фебруар)

Основана радна група
за проналажење
решења
Влада Републике Србије именовала је радну групу за проналажење начина исплате ратних дневница из 1999. У њој су
по два члана из Министарства
одбране и кабинета Владе Србије, као и тројица борачких
представника.
Један од двојице бораца чланова те радне групе, Дејан Милошевић из Куршумлије (други је Дејан Величковић из Ниша), каже да „ово није борба за
новац, већ борба за достојанство и правду”, да су „на мукама ратних ветерана поједини
адвокати напунили џепове”, а
да је држава оштећена на име
судских трошкова које је исплатила тим адвокатима, и додаје:
– Наплата судских трошкова ишла је искључиво преко

извршитеља и држава је оштећена за око 220 милиона евра.
То је велика пљачка. Да је држава била разумна, до тога не
би дошло, а тај новац би отишао на праву страну, људима
који су ратовали. Сада поједини адвокати имају милионе
евра на рачуну, а ми се и даље
боримо за неисплаћене дневнице које су нам следовале по
закону.
Милошевић подвлачи да су
многи адвокати преварили борце зарад свог личног интереса,
а да оним што борци сада раде
истовремено штите и државни
буџет.
Адвокат Мирослав Живковић из Београда, који заступа
ратне ветеране, рекао је да учествују у радној групи с циљем
да се спрече преваре и злоупотребе које су се досад догађале.
– Упозоравали смо да је лош
рад нашег војног правобранилаштва и судова довео до тога

да је држава оштећена. Други
део проблема је што ниједна од
овлашћених институција није
реаговала на преваре појединих адвоката и неких назови
удружења ветерана која су у последњих тридесет година само
искоришћавала и пљачкала учеснике ратова. Према нашим сазнањима, по кренуто је око

100.000 парница у вези с неисплаћеним ратним дневницама.
Од 2018. године војска је почела да признаје неке тужбене
захтеве, али само одређеним
адвокатима, и ту је направљена
вишемилионска штета по државу – објашњава Милошевић.
Исходе ових парница ишчекује и велики број Панчеваца.

ВЕСТИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Атарски путеви
за 40 милиона
У следећих шездесет календарских дана заједнички понуђачи – панчевачки „Еко Мабер
инжењеринг” и лазаревачки „Bauwesen” – изводиће радове на
уређивању атарских путева и
отресишта о трошку Града. Понуда од 39,9 милиона динара с
ПДВ-ом је после завршетка поступка јавне набавке оцењена
прихватљивом, па су веома важан посао за пољопривреднике добиле ове две компаније.
Прихваћена цена радова на
уређивању атарских путева и
отресишта од 33,3 милиона
динара, без ПДВ-а, била је јед-

нака процењеној и наведеној
у јавној набавци.

Предузетништво и
прерађиваштво
Према подацима Републичког
завода за статистику, на терито ри ји гра да Пан че ва има
30.700 запослених, од укупно
65.900 у јужном Банату. Објављено је и каква је слика по
секторима у нашем граду.
У прерађивачкој индустрији
у највећем граду у региону ради 6.935 радника, 1.383 се баве грађевином, а у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства постоје 702 запослене
особе. Предузетничким послом,

у шта спадају и власници фирми и они што су запослени код
њих, баве се 6.642 радника, а у
области уметности, забаве и рекреације ради њих 476. Укупан број регистрованих индивидуалних пољопривредника је
520, а 699 особа се као запослене воде у сектору „снабдевање водом и управљање отпадним водама”.
Остатак зарађује плате у јавном сектору, односно исплаћује их држава.

Попис 2021. године
На род на скуп шти на Ср би је
усвојила је 3. фебруара Закон о
попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године. Ње го вим од ред ба ма се

уређују припрема, организација
и спровођење пописа, који ће
бити одржан од 1. до 30. априла наредне године. Прописано
је да је Републички завод за
статистику дужан да у року од
тридесет дана од завршетка пописа објави његове прелиминарне резултате, а коначни ће
бити сукцесивно изношени у
јавност до децембра 2022.
Током овог пописа премијерно ће се за прикупљање података користити преносиви
рачунари.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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СРБИЈА УВОДИ ПЛАЋАЊЕ МОБИЛНИМ ТЕЛЕФОНОМ

ПРЕ УПОТРЕБЕ ДОБРО „ПРОМУЋКАТИ” ГЛАВУ
Кодом до производа
Трговци и даље продају
робу по старом
Плати рачун за грејање
из фотеље
Ако којим случајем у продавници затекнете средовечног господина како
мобилним телефоном фотографише
једну од стотину тегли краставаца различитих произвођача, не мора да значи да је забораван, па сада, да би избегао „рибање”, путем друштвених
мрежа тражи потврду своје супруге
да ли је реч о правом производу. Можда је само упознат с новим правилима игре која су ступила на снагу
још у јуну прошле године доношењем Закона о трговини, па сада жели
да се детаљно упозна с производом
који намерава да купи.
Ступањем на снагу овог закона прописано је да у Србији сваки производ
у малопродајним објектима од 31. јануара мора да има читљив бар-код
или кју-ар (QR) код, који ће скенирањем показати податке о називу, врсти, моделу, пословном имену произвођача, земљи порекла производа и
друго. То је утврђено одредбом Закона о трговини која се односи на

СКЕ НИ РА ЊЕ, БРА ЛЕ
Кју-ар кодови су један од начина
повезивања корисника са одређеним садржајем на глобалној
мрежи. Они су последињих неколико година веома популарни захваљујући паметним телефонима
и пре њих је читање ових кодова
било могуће само помоћу посебних ласерских скенера. Данас је
готово сваки мобилни телефон
уједно и скенер за кју-ар код, па
се зато ови дигитални кодни маркери, који обично нуде додатне
информације, али су и веза за
различите веб-странице, појављују на постерима, часописима,
рекламним паноима итд.

декларацију, а чија је примена почела овог месеца. Прописано је да, поред основних података на декларацији, као што су назив производа, врста
производа, произвођач и слично, буде
наведена и нека машински читљива
ознака, као што је, рецимо, бар-код
или кју-ар код.

Сада још продају старе артикле који
имају бар-кодове и класичне папирнате декларације и, како кажу, чим
пристигну нове залихе, сва роба ће
поседовати читљиве кодове.
На пијацама већина производа нема ни декларацију, а камоли бар-код
или кју-ар.

Прелазни период

Паметни новчаник

Закон о трговини је почео да се примењује пре шест месеци, али је тр-

Али ту није крај – има још новотарија које доноси овај кодирани маркер.

говцима и произвођачима остављен
прелазни период како би могли да се
припреме за ову новотарију.
Међутим, ситуација у трговинама
је супротна од онога што је држава
прописала. Премда је закон по којем
сви производи морају да имају читљиве кодове ступио на снагу још у јуну прошле године, само у великим
маркетима се налазе прописно обележени производи, па сада можемо помоћу мобилног телефона да скенирамо декларацију и добијемо потребне
податке о производу. Руку на срце, за
разлику од бар-кодова, које има највећи део робе, кју-ар кодови се могу
очитати на свега неколико производа
за широку употребу (сокови, слаткиши, детерџенти итд.). У малим продавницама ствар је много лошија: кјуар маркер је мисаона именица, а продавци најављују да ће се у наредном
периоду повећати број производа обележених на прописани начин. Али
пре тога треба да се испразне рафови.

Када дође време, а према најавама
званичника, то ће бити ускоро, грађани Србије ће међу првима у Европи у свакој продавници у земљи моћи

да плате робу скенирајући својим телефоном кју-ар код на производима.
На овај начин држава уводи нов систем услуге, тзв. инстант плаћања,
што је, према наводима званичника,
посебно важно за трговце, који ће на
овај начин истог тренутка добити паре за продату робу, уместо да чекају
по неколико дана, какав је случај када се плаћање обавља картицама.
Ако инстант плаћање заживи, сва
је прилика да ће у нашој земљи реч
новчаник постати архаизам, јер се
ширењем нових услуга у области еплаћања смањује количина готовине
у оптицају, што је пракса у бројним
развијеним земљама света. Овај систем плаћања још увек није доступан,
али је при крају његова имплементација у српски банкарски систем.
Грађанима ће бити посебно интересантно то што ће моћи да плате рачун за струју, телефон, грајање и друге услуге помоћу мобилног телефона, скенирањем кју-ар кода, и тако ће
избећи дуго стајање у редовима испред шалтера.
Још ако ова услуга буде бесплатна,
сва је прилика да ћемо остати и без
папирнатог Тесле, Вајферта и Јовановића. А ако нам уведу и криптовалуте, остаћемо и без динара.
Све у свему, кад већ нисмо у реалном свету најбољи, дај да бар будемо
први у виртуелном…
Мада, живот нас учи да први није
увек и најбољи…

Најједноставнија досад забележена врста злоупотребе кју-ар кода
је убацивање линка који води на
„заражен” сајт како би се на уређај инсталирао малвер. Касније
тај мал вер обич но узи ма по верљиве корисничке податке и
шаље их лопову. Познати произво ђач ан ти ви ру сних ре ше ња
„Касперски” наводи неколико мера којих корисници треба да се
придржавају приликом употребе
кју-ар кодова:
– никад немојте „слепо веровати” било којем коду и увек им при-

ступајте са одређеном дозом сумње – обавезно на свој мобилни
уређај инсталирајте апликацију задужену за сигурност;
– ако кју-ар код води на вебстраницу која од вас тражи поверљиве податке, попут корисничког
имена, лозинке, банковног рачуна
или сл., врло је вероватно да је
реч о превари;
– ако вас кју-ар код одведе на
веб-страницу где се треба улоговати, немојте се пријављивати на тај
начин, него директно упишите УРЛ
адресу веб-странице.

Максимална безбедност и заштита деце
Прва група ученика
пролази обуку у Тренинг
центру у Елемиру

Страну припремиo

Зоран
Станижан

У првом кругу запослено
5.000 наставника
Владина комисија усвојила је ове
недеље одлуку да се распише конкурс за запошљавање у просвети
на неодређено време. Као што је и
планирано, у првој фази је одобрено места за око 5.000 људи, који у
просвети раде на одређено време с
пуном нормом од 2014. и 2015. године, а и раније. Нови круг запошљавања планиран је за почетак
фебруара и тада ће бити расписани конкурси за оне који раде у просвети од 2016. и 2017. године.
Цео процес прате синдикати,
представници актива директора и
школске управе, а школе су у обавези да формирају комисије које
ће пратити цео процес избора кандидата. До сада није било примедби на рад ове комисије.

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Уручена награда
младој уметници

СА МО ОПРЕ ЗНО

НИС ЗАПОЧЕО ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ЗА УЧЕНИКЕ

Компанија НИС је потписала уговор
o извођењу практичне наставе с Техничком школом Зрењанин и тиме је
омогућено да ученици друге године,
на смеру руковалац постројењима за
добијање нафте и гаса, започну своју
стручну праксу у новоотвореном Тренинг центру у Елемиру. Реч је о јединственом комплексу с модерном
опремом у коме се обука изводи у реалним условима, с могућношћу симулације свих задатака с којима се
нафташи сусрећу у процесу производње, припреме и отпреме нафте и
гаса.
Према уговору с НИС-ом предвиђено је да се практична настава ученика, за коју компанија обезбеђује и
превоз од школе до места извођења,
реализује уз максималне мере безбедности и заштите. У складу с тим,
ђацима окупљеним у Тренинг центру
у Елемиру одржана је једнодневна
уводна обука из безбедности и здравља на раду, која подразумева и безбедан рад опремом за производњу и
припрему нафте и гаса. Ученици су
затим кренули у обилазак објеката
НИС-а, у пратњи ментора из компаније и професора практичне наставе,
и том приликом се упознали и с производним објектом за припрему и отпрему нафте у Елемиру.

ВЛАДА ОДОБРИЛА ПРВИ
ЦИКЛУС ЗАПОШЉАВАЊА
У ШКОЛАМА

Леа Ембели (26) добитница је прве награде за младе уметнике Панчева коју је установио сликар Вук
Вучковић. Награда јој је уручена у
уторак, 4. фебруара, у Народном
музеју Панчево на свечаној изложби радова свих финалиста.
Леа је завршила мастер-студије
2018. године на Факултету примењених уметности у Београду. Добитница је награде „Александар
Томашевић” за успех постигнут на
четвртој години студија. До сада је
имала две самосталне изложбе, а
учествовала је на више колективних. Од 2016. године се, поред сликарства, бави и илустрацијом.
– Ова награда је огроман подстицај да наставимо да се бавимо уметношћу и велика је ствар да један
млад уметник направи овакву организацију која помаже младим
талентима – рекла је Леа Ембели.
Финалисти конкурса за 2020. годину били су Александар Вељковић, Дуња Главинић, Јасмина Балтић, Леа Ембели и Урош Предић.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

За холивудски осмех

Савремена обука
Након више од двадесет година, на
иницијативу компаније НИС, у оквиру програма „Енергија знања”, у школској 2014/2015. години у Техничкој
школи Зрењанин поново је отворен
трогодишњи образовни профил „Руковалац постројењима за добијање
нафте и гаса”. Наредне године је отворен и кабинет за наставу из области
производње нафте и гаса и технике
бушења, с циљем да се унапреде и
осавремене услови за рад. Након завршетка школовања већ двадесет шест
ученика са овог смера добило је посао у НИС-у.
НИС је у Тренинг центар у Елемиру укупно инвестирао око два милиона евра. У њему се налази најсавременија технологија за извођење предавања и обука, а састоји се од два
дела: полигона с две производне бушотине које уместо флуида користе
техничку воду и учионице опремљене нај мо дер ни јим ком пју тер ским

симулаторима. Учионица има тридесет места и опремљена је с петнаест
рачунара и пет симулатора. Предвиђено је да тренинге у том центру, поред запослених у НИС-у, пролазе ученици и студенти специјализованих
школа и факултета за нафтну индустрију, чиме би НИС, као друштвено
одговорна компанија, наставио да унапређује услове за образовање и професионално усавршавање не само својих запослених већ и будућих нафташа у нашој земљи.

Инвестиције у школство
Кроз свој кор по ра тив ни про грам
„Енергија знања” компанија НИС већ
седму годину сарађује са образовним
и научним институцијама у Србији
и иностранству, с циљем доприноса
науци и образовању, као и прилагођавања студијских програма потребама тржишта. Ради побољшања услова за рад ученика и студената компанија НИС је, у оквиру програма

„Енергија знања”, до сада опремила
преко педесет учионица и лабораторија у школама и на факултетима у
Србији.
Прошле године су Машинска школа Панчево и Електротехничка школа „Никола Тесла” добиле модерне
кабинете за одржавање стручне наставе, чије је уређење и опремање подржала компанија НИС у оквиру програма „Енергија знања”. Обе панчевачке стручне школе опремљене су
најсавременијим училима за стицање практичних знања, чиме је образовни процес унапређен. Уређаји који су набављени захваљујући НИС-у
пружају прилику ђацима да прошире своја знања из области машинства, електротехнике и IT-а. Они ће
бити у прилици да раде вежбе и тако
стекну практична знања кроз симулиране услове, те да добију јасну слику о правом радном окружењу и реалним условима који владају у процесној индустрији.

Закорачите и
ви у ординацију модерне стоматологије
„Никодент медик” и поклоните себи здрав
и леп осмех. У
овом савременом центру за
хитну и рестауративну стоматологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.
Надокнадите зубе имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филерима познате француске лабораторије.
Нека ваш савршен осмех заиста буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056.
Д. К.
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Нема места паници
људима, најчешће при блиском контакту са инфициранима. Сматра се да пренос вируса са човека на човека обично иде путем капи насталих
при кашљању и кијању, као
што се то дешава код грипа
или назеба. Засад је познато
да је инкубација коронавируса названог 2019-nCoV од једног до четрнаест дана, да је
епидемија кренула с тржнице
кинеског града Вухана и да се
вирус може пренети непосредним контактом са зараженом
Пише:
особом. Према до сада доступдр Мирослав Тепшић
ним подацима, смртност од
овог вируса је око два и по
Епидемија коронавируса по- процента. У поређењу с досатекла из кинеског града Ву- дашњим епидемијама других
хана привукла је пажњу наше сојева коронавируса то је знати светске јавности. У времену но мање. MERS има смртност
у којем је транспорт људи и код трећине оболелих, а код
робе достигао незапамћене SARS-а сваки десети оболели
размере ширење заразе по- умре. Пре свега су угрожени
стаје опасност за било који старији пацијенти с хроничдео земаљске кугле. Примера ним болестима кардиоваскуларног и рера ди, MERS
спи ра тор ног
(респираторни
си стема
и
синдром Среднарушеним
њег ис то ка),
имунитетом.
ко ји је про у - Наруку нам иду и
Струч ња ци
зрокован коросматрају да ће
на ви ру сом, а временске прилике
све епидемиопрви пут забе- које се најављују.
ло шке ме ре
лежен 2012. гопримењене код
дине, преноси
се с камиле на човека и бли- ширења SARS-а допринети суским контактом двеју особа. збијању и ове епидемије. Пре
Иако је овај синдром карак- свега се мисли на карантин
теристичан за земље арапског заражених у периоду инкубасвета, то није била препрека ције, избегавање блиског конда се неколико десетина љу- такта с носиоцима инфекциди из Северне Кореје зарази је, често прање руку и ношењиме приликом туристичког ње заштитних маски и рукавица. Тренутно се ради на пропутовања на Средњи исток.
Коронавируси су велика гру- изводњи вакцина и ефикасних
па вируса карактеристичних лекова за овај сој коронавипо томе што обитавају у одре- руса. Наруку нам иду и вређеним животињским врстама, менске прилике које се најакамилама, говедима, мачка- вљују, јер је утврђено да више
ма, шишмишима… У одређе- температуре ваздуха не погоним ситуацијама (на пример, дују ширењу коронавируса.
конзумирање недовољно тер- Дакле, нема разлога за панимички обрађеног меса) ови ку, већ само за повећан опрез
вируси могу да инфицирају и примену свих оних превенљуде и да се потом шире међу тивних мера које смо навели.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Свилене бубе
заслужне за лепу кожу

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Често чујемо реченицу да неко има кожу која је нежна
као свила. Онај ко има такво
лице заиста је срећан, али у
великом броју случајева је и
уложио велики труд како би
добио такав изглед. Поред неизоставне кућне неге, неопходни су и третмани лица у
салону како би се лице нахранило и хидрирало на дубљем нивоу. Али још један
начин да вам кожа заблиста
јесте да користите креме са
свилом, која и те како има
запажену улогу у козметици.
Препарати са свилом одржавају кожу глатком и нежном. Тај ефекат се постиже
због тога што је ова врста

Страну
припремила
Драгана

Кожан

козметичких средстава „исткана” попут тканина од влакана свиле. За производњу таквих препарата користе се две
супстанце садржане и у влакнима свиле: то су беланчевине фиброин и серицин. Принцип по којем они делују на
кожу подсећа на састављање
мозаика. Влакна беланчевина
попуњавају оштећене делове
коже, ревитализирајући њен
интегритет. Ово јединствено
својство протеина свиле обезбеђује изразити лифтинг ефекат. Беланчевине имају велику молекуларну масу, због чега не могу да продиру у кожу,
али при томе веома ефикасно
раде на површини, стварајући свилени филм који штити
кожу од губитка влаге и спречава превремено старење.
На тржишту козметичких
препарата премијум класе могу да се нађу средства у којима су беланчевине свиле уситњене до најситнијих честица
како би могле да пенетрирају
у дубље слојеве коже. То су
хи дро ли зо ва ни про те и ни
(пептиди свиле). На етикетама крема их најчешће означавају као „Silk Essence”, „Silk
Amino-acides”.
Нискомолекуларни протеини свиле стимулишу производњу колагена и еластина,
чине кожу еластичном и затегнутом, равнајући рељеф лица. Како је узгој свилене бубе
која производи свилени конац
дуготрајан и захтеван процес,
ова козметика није јефтина.

Петак, 7. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПУШЕЊЕ КОД МЛАДИХ СВЕ ОЗБИЉНИЈИ ПРОБЛЕМ

НАРГИЛЕ НИСУ ИГРАЧКА ЗА МАЛУ ДЕЦУ!
Чак и кад не садрже
дуван, водене луле
су врло штетне по
здравље
Сумња се да се
међу „мирисним
супстанцама”
понекад у шиши
нађе и марихуана
Глобално истраживање употребе дувана код младих узраста
13–15 година у Србији, које је
2017. године спровео Институт за јавно здравље Србије на
три хиљаде осамсто шездесет
једном ученику седмог и осмог
разреда основне и првог разреда средње школе, показало
је да je чак 16,2% деце односно 16,5% дечака и 15,9% девојчица наведеног узраста у том
тренутку користило неки дувански производ. Да будемо
прецизнији: округло 11% анкетираних ђака пушило je цигарете, њих 9% наргиле, а укупно 6,2% ученика користило је
електронске цигарете.
Овим забрињавајућим подацима треба додати и чињеницу
да је 58,9% ученика изјавило да
је изложено дуванском диму у
својој кући, а њих 58,3% на затвореним јавним местима. И
најгоре од свега: 82,6% малолетника који су пушили, упркос забрани продаје дуванских
производа млађима од осамнаест година, успевало је да без
проблема купи цигарете у про-

говори и готово да ништа више није непознато ни ново.
Ова два зла су, међутим, скренувши сву пажњу на себе, омогућила да се на мала врата
ушуња и треће и постане прави

Знате ли шта тачно уносите у организам?
хит не само међу омладином
у свету већ и међу нашом децом. Реч је о наргилама, воденим лулама или шишама,
како још називају овај производ, који можете угледати у
све већем броју кафића и других угоститељских објеката у
Панчеву.

Заблуде и истине о наргилама

Заблуда: Коришћење наргиле с биљном мешавином није
штетно.
Истина: Као и у случају биљних цигарета, биљна наргила
излаже кориснике катрану, канцерогеним и токсичним материјама насталим сагоревањем. Угаљ који се користи за
загревање дувана извор је угљен-моноксида и бензена.
Заблуда: Коришћење наргила не изазива зависност као
пушење цигарета.
Истина: Као и дуван у цигаретама, и наргила садржи никотин. Истраживања показују да су корисници наргила, током шездесет минута коришћења, изложени 100–200 пута
већој количини дима у поређењу с количином дима која се
удахне приликом пушења једне цигарете.
Заблуда: Пушење наргила је мање штетно од пушења
цигарета.
Истина: Пушење наргила је опасно као и пушење цигарета. Наргиле само стварају дим на другачији начин: док код
пушења цигарета дим настаје сагоревањем дувана и папира, код наргила се ствара загревањем дувана y посуди уз
употребу угља. Крајњи производ je исти дим, који садржи
веома штетне материје. Дим из наргиле садржи веће концентрације арсена, олова и никла, тридесет шест пута већу
концентрацију катрана и петнаест пута већу концентрацију
угљен-моноксида него једна цигарета, јер се код пушења
наргиле удише снажније и удисај траје дуже, a угљен-моноксид се додатно ослобађа и услед сагоревања угља. Пушење наргиле у трајању од 45 до 60 минута излаже организам пушача истој количини катрана и угљен-моноксида
као пушење целе кутије цигарета!

Треће зло
О штетности цигарета и електронских цигарета много се

зависност или да су оне мање
штетне од цигарета. Пушењем
наргила у трајању једне сесије,
а то је 45 до 60 минута, унесе
се онолико катрана колико се
унесе када се попуши двадесет
цигарета. У случају наргила
знат но је ве ћа и ко ли чи на
угљен-моноксида, док је количина ароматичних угљоводоника приближно иста – изјавила је Биљана Килибарда.
Она је нагласила да се врло
често у дебатама на ову тему
заборавља на безбедност запослених у наргила баровима и
другим задимљеним угоститељским објектима, који су најмање по осам сати дневно изложени доказано канцерогеним
материјама. Још један велики
проблем у вези с конзумирањем наргила јесте тај што млади неретко деле исти наставак
којим увлаче дим, што наргиле претвара и у потенцијални
извор заразних болести.

Важна је едукација

Заблуда: Дим из наргила се проласком кроз воду филтрира, чиме се одстрањују штетни caстојци.
Истина: Штетни састојци дуванског дима који изазивају
малигна обољења не филтрирају се проласком дима кроз
воду, a дим који се удише негативно утиче на плућа и срце
исто као и дим из цигарета.

давници, самопослузи, на киоску или код уличних продаваца.
Када је реч о ситуацији у нашем граду, истраживање које је
овдашњи Завод за јавно здравље спровео у оквиру пројекта
„Зависност на ignore” током
2016. године на 673 младе особе просечног узраста 15,7 година, већином из Панчева, показало је да је 33,7% испитаних
било у контакту с цигаретама,
упркос забрани продаје дуванских производа малолетницима.

прецизирано да ли ту спадају
и наргиле.
Да би избегли закон, продавци тврде да наргила садржи само уља и мирисне супстанце и да ту нема дуванског

Као што је већ наведено, наргиле је пре неколико година
користило 9% малолетника у
Србији, али сада се чини да је
тај проценат знатно порастао.
Томе свакако доприноси недовољна информисаност младих,
али и њихових родитеља о штетности ових производа. Многи
од њих не знају да већина наргила садржи дуван, те спада у
дувански производ и подлеже
истој законској регулативи као
и остали производи сличног
састава. Ипак, иако наш закон
де фи ни ше за бра ну про да је
дуван ских про из во да ма ло летним осо ба ма, ни је ја сно

дима. Ипак, стручњаци сумњају да се међу те „мирисне
супстанце” понекад сврстава
чак и марихуана.

Није него
О овој теми је на једној трибини одржаној претпрошле године у нашем граду говорила
др Биљана Килибарда из Канцеларије за превенцију пушења Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
– Пушење наргиле у највећем броју случајева подразумева употребу дувана. Међутим, врло често ће аргументи
власника наргила барова бити
да није увек дуван у питању,
већ да се у лулу стављају биљне мешавине које нису штетне. То, међутим, није тачно, јер
се мешавине свакако загревају
сагоревањем угља, који ослобађа велику количину угљенмоноксида. Једна од заблуда
која се често спомиње јесте да
се дим из наргила проласком
кроз воду филтрира, чиме се
одстрањују штетни састојци.
Истраживања, међутим, показују да се на тај начин филтрира свега три одсто токсина, као
што су, рецимо, тешки метали. Греше и они који тврде да
коришћење наргила не изазива

У Заводу за јавно здравље Панчево наводе да та установа континуирано спроводи едукације на тему штетности дуванских производа, а у последњих
неколико година тема тих предавања су и наргиле.

СВЕ ЈЕ ПО ЧЕ ЛО
ПРЕ 400 ГО ДИ НА
Пушење наргила није нова
појава. Пре више од четири века користили су их
становници Африке и Азије, а крајем 19. и почетком
20. века биле су популарне међу старијим мушкарцима на Блиском истоку.
С производњом ароматизованог дувана порасла
је и популарност овог производа и променила се и
циљна група, а здравствени и просветни радници,
као и родитељи, добили су
још један проблем више.
Такви скупови се углавном
реализују у основним школама на територији Јужнобанатског округа, са ученицима шестих разреда, а циљ је да се
спре чи упо тре ба по ме ну тих
производа пре него што се ове
штетне навике одомаће код
младих. У Заводу истичу да
просечно 700 деце из двадесетак школа из округа одслуша
оваква предавања.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ублажите
синуситис
Симптоми синуситиса, без обзира на то да ли су акутни или
хронични, често се развијају после прехладе или током тежих
или активних симптома алергијског ринитиса.
Најочигледнији знак синуситиса је болан притисак у образима и челу. Остали симптоми укључују: жутозелен густ секрет из носа, сливање носног секрета у грло, кашаљ, гушење, отежано дисање
и зубобољу, а у случајевима акутног синуситиса може се развити и
грозница. Ево како вам природа може помоћи да ублажите симптоме синуситиса.
Инхалирајте се биљном мешавином босиљка, дивље нане и белог
слеза. Направите капи од корена белог слеза по следећем рецепту:
једну кашичицу белог слеза сипајте у 50 мл прокуване па охлађене
воде и оставите поклопљено да одстоји четири сата, уз повремено
мешање чаја. Процедите, сипајте у флашицу и ставите у фрижидер.
Три пута дневно загрејте малу количину капи и помоћу пипете накапајте по десет капи у сваку ноздрву.
Пре спавања наносите и биљну маску за синусе, коју ћете направити тако што ћете самлети мању главицу црног лука и помешати је
са по две кашике јабуковог сирћета и маслиновог уља. Маску држите током целе ноћи, а ујутру исперите лице чајем од камилице и намажите кожу уљем од кантариона. Док се лече синуси, пожељно је
мировање и боравак на топлом.
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ЛЕКЦИЈЕ АУТО-ШКОЛЕ „ЗОКИ”

СВЕ ШТО СТЕ МИСЛИЛИ ДА ЗНАТЕ О САОБРАЋАЈУ, А ГРЕШИТЕ
У Србији важи да се сви разумеју у политику,
фудбал и – у вожњу!
Али кад им поставите питање из саобраћајних прописа, чућете: „Ех, сад...”
Неретко се кандидати за возаче који су завршили теоријску обуку и долазе на припрему
за полагање теоријског испита у учионицу

ауто-школе жале да њихови родитељи, иако
имају возачку дозволу, не умеју да реше тест из
саобраћајних прописа.
Разлог за ово је једноставан: неки прописи су
промењени.
Поставља се питање како ће онда родитељ
(или друга особа која возачку дозволу има

најмање пет година) чије дете положи испит
са 17 година и који има обавезу да буде поред
њега до пунолетства док управља возилом да
му помогне у вожњи. Односно, колико ће својим непознавањем прописа да му одмогне.
Да бисмо спречили да наша деца у саобраћају личе на нас, предлажемо вам да се упознате

с неким испитним питањима за теоријски испит. Скраћеница ЗБС, која је коришћена у објашњењу, значи Закон о безбедности саобраћаја
на путевима. Овај закон је почео да се примењује 11. децембра 2009. године, а у претходних
десет година имао је бројне измене и допуне,
што је и додатни разлог да га проучите.

У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке
означене стрелицом за скретање улево:

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је
(заокружити два тачна одговора):

а) дозвољено је,
б) није дозвољено.
Објашњење тачног одговора:
Иако је ЗБС прописао да ознаке на коловозу морају
бити усклађене са саобраћајним знаковима, нажалост тако није увек у пракси, што је и приказано на
слици. У овом случају примењује се прописана хијерархија начина регулисања саобраћаја, односно сваком начину регулисања припада одређени ниво важности (члан 20. ЗБС). У складу с тим учесници у саобраћају су дужни да поступају у складу са значењем
саобраћајног знака и када тиме одступају од значења ознаке на коловозу и тротоару или правила саобраћаја. Дакле тачан је одговор под б).

а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном допунском таблом,
в) правилом саобраћаја, којим се регулише
првенство пролаза,
г) светлосним саобраћајним знаком.
Објашњење тачног одговора:
Прописана хијерархија начина регулисања саобраћаја, где сваком начину регулисања припада одређен
ниво важности (члан 20. ЗБС), има и своје изузетке.
Иако саобраћајни знак има већи ниво важности од
правила саобраћаја, у конкретној ситуацији, односно
на раскрсници на којој је саобраћај регулисан светлосним саобраћајним знаковима, међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на
раскрсници светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише се правилом „десне стране” и правилом „левог скретања” (члан 47. став 7. ЗБС). Дакле
тачни одговори су в) и г) (практична примена овог правила је подигла медијски буру пре неколико година када је саобраћајни полицајац, на раскрсници на којој се дешавао велики број
саобраћајних незгода, дао погрешно тумачење наведених чланова ЗБС).

У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) знацима овлашћеног лица,
в) светлосним саобраћајним знаком.
Објашњење тачног одговора:
Прописаном хијерархијом начина регулисања саобраћаја (члан 20. ЗБС) одређено је да су учесници у
саобраћају дужни да поступају у складу са значењем знака, односно наредбе коју даје овлашћено
лице које врши непосредно регулисање саобраћаја
и кадa тиме одступају од значења светлосног саобраћајног знака или значења другог саобраћајног
знака или значења ознаке на коловозу и тротоару
или правила саобраћаја. Дакле тачан је одговор под б).

У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:
а) није дозвољено,
б) дозвољено је,
в) дозвољено је, јер претиче трактор који вуче
прикључно возило.
Објашњење тачног одговора:
За решавање овог саобраћајног проблема примењује
се допуна ЗБС из 2018. године која је поделила стручну јавност. Наиме, према тој допуни претицање односно обилажење на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализацијом односно које се изводи на начин да се возилом прелази преко неиспрекидане уздужне линије, при чему се користи саобраћајна трака намењена за кретање возила из
супротног смера, дозвољено је ради претицања, односно обилажења бицикла, радне машине,
трактора, мотокултиватора, односно запрежног возила, само ако се тиме не омета нормално
кретање возила која долазе из супротног смера и када на путу има довољно простора за безбедно извођење тих радњи (члан 55. став 7. ЗБС). Дакле тачан одговор је под в).

У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила
које се креће испред вас и спречава ваше брже кретање:
а) дужан је да вас пропусти променом саобраћајне
траке,
б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га
можете претећи с десне стране,
в) није дужан да мења саобраћајну траку уколико
се креће највећом дозвољеном брзином на том
делу пута.
Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 35. став 3.
ЗБС) према којој на путу у насељу с најмање две саобраћајне траке за исти смер возач може да се креће
возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета
возила која се крећу иза његовог возила, тачан одговор је под а).

У ситуацији приказаној на слици возач белог путничког возила
које наилази из супротног смера:
а) мора да се заустави док деца улазе у аутобус
односно излазе из аутобуса,
б) може да настави кретање уколико пролазак поред аутобуса може извршити без угрожавања
других учесника у саобраћају,
в) дужан је да прилагоди брзину возила, тако да
може безбедно да заустави возило, како не би
угрозио децу која улазе у аутобус односно излазе из аутобуса.

У ситуацији приказаној на слици:
а) настављате кретање возилом с обзиром на то
да се путници који улазе у аутобус односно излазе из аутобуса крећу непрописно по коловозу,
б) дужни сте да прилагодите брзину возила, тако
да можете безбедно да зауставите возило, како
не бисте угрозили лица која улазе у аутобус односно излазе из аутобуса,
в) дужни сте да зауставите возило док лица улазе
у аутобус односно излазе из аутобуса.
Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 25. став 1.
ЗБС) према којој возач возила које обилази возило за
јавни превоз путника, односно аутобус којим се обавља превоз путника за сопствене потребе,
које се налази на стајалишту, мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у то возило улази или из њега излази, тачан одговор је под б).

Ради извођења жељене радње у саобраћају возач:
а) мора прво дати знак показивачем правца и затим се уверити да може да отпочне вршење радње,
б) мора се прво уверити да може да отпочне вршење радње и затим дати знак показивачем правца,
в) даје знак показивачем правца док се уверава да може да отпочне вршење радње.
Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 30. став 1. ЗБС) према којој возач не сме да започне било коју радњу возилом у саобраћају на путу (укључивање у саобраћај, промену саобраћајне
траке, престројавање, скретање, полукружно окретање, обилажење, претицање, вожња уназад,
искључење из саобраћаја, заустављање, паркирање и др.) пре него што се увери да радњу може
да изврши на безбедан и прописан начин, тачан одговор је под б).

У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући
пролаз возила под пратњом и возила с правом првенства пролаза, прописан
положај су заузела возила означена бројем (заокружити два тачна одговора):
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4,
д) 5.
Објашњење тачних одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 35. став 5. ЗБС)
према којој су у случају застоја саобраћаја на путу где
постоје физички одвојене коловозне траке, возачи дужни да оставе слободан простор за пролаз возила под
пратњом и возила с правом првенства пролаза, на тај
начин што ће возачи који се налазе у десној траци односно средњим саобраћајним тракама заузети положај
уз десну ивицу саобраћајне траке, а возачи који се налазе у левој саобраћајној траци заузети положај уз леву ивицу саобраћајне траке, тако да остављени простор мора бити довољан за несметани пролаз ових возила, тачни одговори су б) и д).

У ситуацији приказаној на слици:

Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 26. став 1. ЗБС) према којој, уколико се возило за организовани превоз деце зауставља ради уласка или изласка деце, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, возачи осталих возила су дужни да се зауставе док деца улазе у возило
или излазе из возила, тачан одговор је под а).

а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање свих возила у траку којом се крећете,
в) имате првенство пролаза у односу на возила из
саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.
Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 36. став 5.
ЗБС) према којој, ако је на путу с више саобраћајних
трака за кретање у истом смеру онемогућен саобраћај
на једној од трака или се трака завршава, возач који се
креће у истом смеру, у саобраћајној траци поред, дужан је да омогући укључивање једног возила у траку којом се он креће, тачан одговор је под а).

Уграђене сигурносне појасеве у возилу морају користити:

У ситуацији приказаној на слици предност има:

само возач и сувозач, и то када је возило у саобраћају на путу ван насеља,
возач и сви путници, увек када је возило у саобраћају на путу,
само возач и сувозач, и то када је возило у саобраћају на путу у насељу,
само возач и сувозач, и то када возило нема уграђене ваздушне јастуке, јер они
обезбеђују потребну заштиту.
Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 30. став 1. ЗБС) према којој су возач и путници у моторном возилу у коме су сигурносни појасеви уграђени односно постоје места за њихову
уградњу дужни да у саобраћају на путу користе сигурносни појас на начин који је предвидео
произвођач возила, тачан одговор је под б).

а) возач возила означеног бројем 1,
б) возач возила означеног бројем 2,
в) возач возила које се налази у колони с мањом
брзином кретања.
Објашњење тачног одговора:
С обзиром на прописану одредбу (члан 47. став 3.
ЗБС) према којој је возач дужан да пропусти возило
које долази с његове десне стране на раскрсници на
којој првенство пролаза није регулисано на други начин, односно при сусрету с другим возилом (правило „десне стране”), тачан одговор је под б).

а)
б)
в)
г)
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта ако сумњате у
исправност бројила за струју
Наш суграђанин са Содаре обратио
нам се с питањем на који начин може
проверити исправност свој бројила за
струју, будући да има разлога да сумња да је уређај неисправан. Надлежни у ЕПС-у кажу следеће:

„Уколико сумњате у исправност бројила, односно МТК уређаја, потребно
је да поднесете захтев за испитивање

мерног уређаја у најближој Електродистрибуцији. На ваш захтев, скинућемо бројило и поставити ново. Старо бројило се носи на испитивање.
Ако се испостави да је бројило неисправно, радиће се исправка рачуна.
Уколико је бројило
исправно – трошкови контроле падају
на ваш терет.”
Иначе, број телефо на пу тем ко јег
можете добити информације о стању
бројила, дуга – преплате, месечној обавези и уплатама по
из да ва њу ра чу на
Електродистрибуције
Пан че во
је
013/315-020, локал
242. Кварови се пријављују путем телефона 013/319-220,
а уколико желите да
пријавите крађу односно неовлашћену потрошњу струје, бесплатан број
за целу Војводину је 0800/220-221.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Чик остави ако смеш

Петак, 7. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕЗВАНИ ГОСТ ИЗ АЗИЈЕ СТИГАО У ЕВРОПУ

КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМО
ОД КОРОНАВИРУСА
Оболелих има и у осам
европских држава
Сумња се да постоји више
хиљада непознатих
инфицираних особа
Не путујте у Кину
ако баш не морате
Већ је стара вест да је одбор за ванредне ситуације Светске здравствене
организације (СЗО) 30. јануара прогласио јавноздравствену претњу од
међународног значаја због новог коронавируса (2019-nCoV).
Како истичу у Институту за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у Србији су, у складу с
препорукама СЗО, успостављене потребне мере с циљем брзе детекције
могућих случајева уношења овог вируса у нашу популацију, као и адекватног здравственог надзора.

Вртоглави раст
Према последњим информацијама, у
свету је до 4. фебруара пријављено
укупно 20.626 лабораторијски потврђених случајева инфекције коронавирусом, укључујући 427 смртних исхода,
али претпоставља се да има и више
хиљада непрепознатих инфицираних
особа.
Болест је засад потврђена у више од
двадесет провинција у НР Kини, а у
Европи је регистровано 28 случајева, и
то у: Немачкој (дванаест), Француској

Важно је придржавати се мера превенције
(шест), Италији (два), Уједињеном
Kраљевству (два), Русији (два), Финској (један), Шпанији (један), Шведској (један) и Белгији (један). Грађанима Републике Србије се саветује да
одложе планирана путовања у Kину
због могућег ризика од заразе. Иако је
епицентар епидемије у Вухану, ризик
од инфекције постоји у свим местима
где су регистровани случајеви оболевања. На основу до сада расположивих
информација о болести, СЗО не препоручује било каква ограничења за путнике у међународном саобраћају.

У једној од продавница познатог домаћег трговачког ланца могу се, један крај другог, угледати ова два натписа. На једном вас „домаћини” љубазно моле да ствари које сте унели у
радњу оставите у ормарићу предвиђеном за то, док вас одмах потом обавештавају да за безбедност ваших ствари – не одговарају.

У преводу, продавац заправо жели
да вам поручи следеће: драги комшија, ако теби нешто украду док се ми
старамо да ти нама нешто не украдеш,
ми с тим немамо ништа, сам си крив.
Ето то вам је оно кад на први поглед оставите непоправљиво лош утисак. Тада другог погледа углавном и
не буде.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Уколико ипак морате да путујете у
Kину, „Батут” је издао сет мера којих

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Радичевића од центра до Расинске,
као и део Шабачке, а од 12.30 до 13
сати: П. Чарнојевића од бензинске
пум пе „Ар се но вић” до
броја 108; Б. Нушића и
М. Горког од П. Чарнојевића до У. Предића; С.
Немање од П. Чарнојеви ћа до Вр шач ке; У.
Предића, Бегејска, Савска и бензинска пумпа
„Арсеновић”.
У уторак, 11. фебруара, од 9 до 12 сати, струје
неће имати наши суграђани који живе у делу
Улице Милоша Требињца од Улице Краљевића
Марка до Првомајске.
За среду, 12. фебруар,
најављени су радови на електромрежи у Банатском Новом Селу, па ће од
9 до 11 сати без електричне енергије
остати становници дела Улице маршала Тита од Вељка Влаховића до
Виноградске, дела Виноградске од
Маршала Тита до Вељка Влаховића и
целе Улице Вељка Влаховића.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

другим особама у домаћинству,
на радном месту или на јавним
местима.
Ако осетите симптоме инфекције органа за дисање (повишена
температура, кијавица, кашаљ, цурење из носа, отежано дисање...),
одмах ставите маску преко уста и
носа, појачајте хигијену руку, избегавајте контакте с другим особама,
користите марамицу кад кијате
или кашљете и позовите телефоном епидемиолога из института
или завода за јавно здравље надлежног за подручје у коме боравите, како бисте добили упутства о
даљем поступању.

повишена температура). Ако је могуће, немојте бити део масовних окупљања, нити боравити у простору где
се налази велики број особа. У случају
да се ипак налазите на таквим местима (аеродроми, железничке и аутобуске станице, градски и међуградски
превоз и сл.), носите маску преко носа
и уста. Руке перите чешће него иначе,
и то водом и сапуном, најмање двадесет секунди, а ако то није могуће, користите алкохолне гелове за дезинфекцију руку, нарочито након контакта са оболелим особама и након боравка у потенцијално угроженом подручју.
У Кини свакако избегавајте контакт с
домаћим и дивљим животињама, без
обзира на то да ли су живе или не.
У Србији се спроводе мере у складу
са Законом о заштити становништва
од заразних болести које укључују
надзор над путницима који долазе из
жаришта (Вухан, Kина) и, по потреби, изолацију оболелих и здравствени надзор над њиховим контактима.

НАША АНКЕТА

Без струје делови Панчева,
Омољице и Банатског Новог Села
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
7. фебруара, од 8 до 8.30 струје неће
имати становници Јабучког пута, од броја 83 до
115, а од 9.30 до 10.30
становници исте улице
од „Прегиса” до кружног
тока, те и они на Караули. Од 9 до 10 сати без
напајања електричном
енергијом остаће и део
Улице Жарка Зрењанина, од броја 126 до Т.
Мар ко ви ћа, као и део
Улице Боре Шипоша од
Авалске од Т. Марковића, „Стакларина” амбулан та и це ла Авал ска
улица.
За петак су планирана и искључења у Омољици. Тако од 11.30 до 12
сати струје неће имати улице: Вука
Kараџића од Радничке до П. Чарнојевића, П. Чарнојевића од И. Андрића до П. Kочића, П. Kочића од
А. Чарнојевића до K. Милоша и Б.

Ризик од инфекције
постоји у свим местима
где су регистровани
случајеви оболевања.

Ако путујете у Кину

УПУТ СТВА ЗА ОНЕ КО ЈИ СУ ДО ПУ ТО ВА ЛИ ИЗ КИ НЕ
Институт „Батут” и Министарство
здравља издали су и препоруке за
особе које су допутовале у Србију
из Кине.
Ако сте међу њима, а поготово
ако сте били у Вухану или сте били у контакту са особама које су
имале респираторну инфекцију
или сте посећивали здравствене
установе у којима је могло бити
оболелих или пијаце на којима се
тргује живим или мртвим дивљим или домаћим животињама,
ра ди спре ча ва ња пре но ше ња
инфекције, али и ради заштите
свог здравља, у наредних четрнаест да на сма њи те кон так те с

се морате придржавати док сте тамо.
Избегавајте контакт са особама које
имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење из носа,

ДА ЛИ СЕ ПЛАШИТЕ КОРОНАВИРУСА?

Нема разлога за забринутост

Л. СТОЈИЉКОВИЋ

Д. ЖИВАНОВИЋ

„Кинески вирус” који се изненада појавио већ данима је главна вест. Будући да још није испитан у потпуности, проузроковао је више од 300 смртних случајева у Кини. Многи су забринути да ће коронавирус стићи и
до нас. Међутим, то није случај и с
нашим грађанима.
ЛИДИЈА СТОЈИЉКОВИЋ, собарица:
– Можда мало претерују када о вирусу пишу у новинама, као што се то
увек дешава и са осталим вестима.
Не штитим се нешто посебно. Нисам
се ни вакцинисала. Шта буде, нек буде, али знам да неће бити ништа
(смех).
ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ, собарица:
– Није свеједно, али шта је – ту је.
Верујем да је реч о уобичајеном вирусу

Б. ДАМЈАНОВ

С. МЛАДЕНОВИЋ

за ово доба године. Не верујем у све
што пишу о томе. Предузимам стандардне мере заштите, али која би била најадекватнија превенција, не знам.
БОРИСЛАВ ДАМЈАНОВ,
контролор летења:
– Не читам вести о коронавирусу,
али верујем да постоји нешто. Не мислим да се ради о толико алармантној
ситуацији као што нам је то представљено. Не штитим се, не знам како
бих (смех). Нисам се ни вакцинисао.
СРЂАН МЛАДЕНОВИЋ,
радник обезбеђења:
– Не бринем, јер се то дешава у Кини.
Не би требало да дође код нас, али...
Мислим да ситуација тамо јесте ванредна, зашто би неко узроковао панику без разлога. Сувише је људи код

М. ГМИТРОВИЋ

Г. СТАНОЈЕВСКИ

њих. Против „нашег” грипа сам се
вакцинисао.
МАРИНА ГМИТРОВИЋ, домаћица:
– Не плашим се посебно. Вакцинишем се. Тренутно избегавам места на
којима је велики број људи, јер сам у
другом стању. Сезона је вируса на нашим просторима, па је сада посебно
важно да се чувам.
ГОРАН СТАНОЈЕВСКИ,
хемијски техничар:
– Мислим да је то далеко од нас, а
верујем да је опасан само за људе ровитог здравља. Али има у новинама и
неке истине о томе. Њихове пијаце су
у јако лошим условима, сувише је
много људи, приморани су на такав
живот.
Јелена Катана
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КАКО СПРЕЧИТИ ОДЛИВ ИЗ ВОЈВОЂАНСКИХ РУРАЛНИХ СРЕДИНА

ШАНСА ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ СЕЛА?
Завод за
равноправност полова
расписао конкурс
за куповину кућа

Банатски Брестовац: Месна
заједница ускоро започиње
радове на изради великих слова назива места, која ће бити
постављена у центру. Фудбалски клуб „Будућност” недавно је донео одлуку да око терена постави камере, као и
рефлекторе, што би омогућило одржавање тренинга и у
вечерњим сатима.

Брачни пар може
добити до
милион динара
Није никакво изненађење када
се чује да у Србији пре свега
млади, из ових или оних разлога, напуштају руралне средине. Иако можда не у алармантној мери, то свакако погађа и Панчево.
Вођен тим сазнањем, покрајински Завод за равноправност
полова четврти пут заредом
расписао је конкурс за доделу
бесповратних средстава брачним паровима из Војводине за
куповину сеоских кућа са окућницом.

Панчевци засад нису
(ис)користили прилике
Конкурс је отворен у понедељак, 3. фебруара, а директорка
поменуте установе Диана Маловић посебно је позвала житеље неколико општина, међу
којима и наше суграђане. Разлог је то што досад поменутим
конкурсним средствима овде
још увек није купљена ниједна
кућа, од тачно двеста шездесет
осам, колико је брачних парова досад добило свој кров над
главом.
За куповину двадесет пет кућа обезбеђено је исто толико
милиона динара, а услове испуњавају супружници који су у
браку најмање годину дана, као
и ванбрачни партнери с трајнијом заједницом. Приликом
бодовања ће бити узети у обзир и критеријуми као што су
образовање, радни однос, број
деце и године живота (један од
учесника не сме бити старији
од четрдесет година), а и сам
одабрани објекат мора бити
адекватан за живот.

Хоће ли ускоро бити мање запуштених зграда?
Учесници могу да аплицирају само једном пријавом, а
додељени новац не може прећи суму од милион динара.
Притом, грађевинска вредност
некретнине не сме бити више
него двоструко већа. Парови
који је на тај начин стекну биће уписани у власничкој структури, као и досад, у процентуалном односу 50 : 50.
Конкурс траје два месеца, а
сва документација се налази
на сајту Завода за равноправност полова – www.ravnopravnost.org.rs, где се могу добити
и додатне информације.
Пракса је показала да се пријави око двеста педесет парова, што значи да прође сваки
десети.

Мање средине
неатрактивне за живот
Но вратимо се локалној ситуацији, односно питању зашто се
нико досад није пријавио и искористио наведену материјалну погодност. Јер не пада милионче с неба...
Тешко је детектовати прави
разлог, али сасвим сигурно у
водећи спада недовољна обавештеност о конкурсу.

Када је реч о стању на терену, до прецизних података готово није могуће доћи. Ипак,
реална претпоставка је да, како се удаљавамо од урбаног језгра, има све више слободних
и јефтиних кућа.
Дуго је у том смислу у фокусу било најмалобројније и
најзабаченије Иваново, чији су
житељи, одлазећи трбухом за
крухом, годинама напуштали
своје домове, који су потом
нуђени малтене у бесцење. На
то су реаговали многи, махом
старији Београђани, схвативши колику разлику у новцу
могу да постигну када продају
папрене престоничке станове.
И тако су радо мењали урбану
вреву за мирно идилично село препуно зеленила и окружено рекама. Међутим, и то
време је прошло, па је сада
тешко наћи кућу и за много
веће паре.
Донекле сличну судбину данас доживљава оближњи Брестовац. Додуше, не у толикој
мери као некада Иваново.
Према грубој процени председника тамошње Месне заједнице Драгана Миричића, у месту од око деветсто домаћин-

става нико не живи у око двеста стамбених објеката.
– Има много празних кућа,
иако нису све на продају – или
су власници преко или нема
никог на адреси. Велики број
њих ипак је у понуди заинтересованим купцима, а вредност
им се креће од 5.000 па до
30.000 евра. До се ља ва ју се
углавном пензионери, док млади, нажалост, одлазе из села.
Надам се да ће нешто попут
оваквих конкурса преокренути ситуацију – каже Миричић.
Слично је и у неким другим
местима, па је тако оквирна
про це на да је у Омо љи ци,
атрактивној за живот, чак четиристо кућа напуштено.
С друге стране, у складу с поменутом теоријом о близини
града (уз сређену инфраструктуру) најактуелније је Старчево, где досељавање младих није ретка појава. То све више важи и за Јабуку, у којој није лако купити кућу, а у последње
време, рецимо, то су успела три
„свежа” брачна пара.
Да ли су ове ласте само појединачни случајеви или весници неког новог пролећа и
на овим просторима...

ГЛАВНИ ДАН У СУБОТУ НА ДОЛОВАЧКОМ ТРГУ

Завршница овогодишње „Винаријаде”
Двадесет друга доловачка „Винаријада” званично је стартовала још почетком године, када је отворенa серија суботњих базара вина на пијачном
тргу у поменутом месту, док
је у уторак, 5. фебруара, у Дому културе одржано предавање из обла сти ви нар ства и
виноградарства.
Манифестација у организацији Удружења винара и виноградара „Свети Трифун” наставља се у четвртак, 6. фебруара,
од 9 до 15 сати, промоцијом,
де гу ста ци јом и про да јом
домаћeг божјег нектара на панчевачком Корзоу. По традицији, сутрадан од 15 до 20 сати у
Дому културе учесници ће моћи да предају узорке младих
овогодишњих вина (узорак чине две флаше по врсти, а котизација је 200 динара), и то у

Одржано и предавање за произвођаче
четири категорије: бело, црвено, розе и десертно.
Главни дан је субота, 8. фебруар, када (око 8 сати) на доловачком пијачном тргу почиње
изложба, дегустација и продаја

вина, као и домаћих „шпеција” „Доловки” и других удружења. Том приликом, поред етно-поставке домаће радиности,
биће представљена и најновија опрема за прераду грожђа.

Свечано отварање догађаја
заказано је за 9 сати, након чега је на програму такмичење у
брзом испијању шприцера. Следи бесплатна подела садница
винове лозе, као подстрек за
развој виноградарства. За подне је планиран обилазак винограда Удружења и винског подрума у кући Ђорђа Стајића.
Пријем узорака трајаће и током овог дана, све до 15 сати, у
Дому културе; на истом месту
два сата касније почеће вечерњи програм, уз наступ фолклораша из КУД-а „Банатски вез”,
а тачно у 19 сати биће проглашени победници.
„Винаријада” ће бити окончана, као и увек, 14. фебруара,
на дан Светог Трифуна, свечаним оре зи ва њем ви но гра да
Удружења и вечером за чланове и њихове госте и пријатеље.

АКТИВНОСТИ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ НОВОСЕЉАНСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Академски уметник подучава децу
Изложба радова чланова ликовне секције новосељанског
Дома културе отворена је у суботу, 1. фебруара, у малој сали
те установе. Интересантно је
да је том приликом јавни час
одржао академски сликар Виорел Флора, који је рођен 1952.
године у поменутом месту.
Овај свестрани уметник је
након завршене гимназије у
Зрењанину дипломирао на Факултету ликовних уметности,
а потом је био и стипендиста
француске владе на стручном
уса вр ша ва њу. Већ ду го је

Месне актуелности

запослен као сценограф и дизајнер у зрењанинском Народном позоришту „Тоша Јовановић”. У међувремену је радио сце но гра фи је за мно ге
представе, од којих је пет награђено на разним фестивалима, а припало му је и девет
признања за уметнички рад,
као и награда Града Зрењанина. Јавно је извео пет вајарских радова.
Часу су присуствовали не само полазници секције већ и
њихови родитељи, као и многи љубитељи оваквих догађаја.

Поред објашњавања појединих техника сликања, предавач је акценат ставио на утицај ликовне уметности на ментални развој детета и развој
маште.
Флора није крио фасцинацију радовима малишана, па
је на себи својствен начин држао пажњу целој сали, што је
допринело да тросатно предавање буквално пролети, а на
радост свих присутних пристао
је да једном месечно држи овакав вид предавања у новосељанском Дому културе.

Виорел Флора с
полазницима курса

Банатско Ново Село: Изложба радова чланова ликовне
секције отворена је у суботу,
1. фебруара, у Дому културе,
када је академски сликар Виорел Флора приредио и кратак курс за децу. Радови на
електромрежи биће обављени у среду, 12. фебруара, од 9
до 11 сати, када ће без струје
остати Улица Вељка Влаховића, као и делови улица:
Маршала Тита (од Вељка Влаховића до Виноградске) и Виноградске (од Маршала Тита
до Вељка Влаховића).
Долово: Двадесет друга „Винаријада” наставља се у петак, 7. фебруара, када у 15
сати у Дому културе почиње
пријем узорака младог вина,
а ударни догађај је сутрадан,
око 8 сати, на доловачком пијачном тргу, када крећу изложба, дегустација и продаја
вина, као и многи други садржаји.
Глогоњ: Савет Месне заједнице је у понедељак, 3. фебруара, усвојио финансијски
план за 2020. годину, а донета је и одлука о изградњи пешачке стазе од гробља до села. Фудбалски клуб је започео припреме за пролећни
део сезоне, у којој му је циљ
пласман у бараж за виши ранг.
Ива но во: Ре кон стру и са ни
објекат при школи, намењен
за предшколско васпитање и
образовање, прикључен је на
електродистрибутивни систем.
Домаћи фудбалери одиграће
у недељу, 8. фебруара, припремну утакмицу с гостима
из Старчева.

Јабука: Дом културе ће у петак, 7. фебруара, приказати
два филма: у 16 сати „Патролне шапе” (за децу), а у
18 и 20 сати „Слугу” (главна
улога Милош Биковић).

Качарево: Поетско вече под
називом „У сусрет Дану заљубљених” приређено је у суботу, 1. фебруара, а учествовале су песникиње Душица
Цвејин Стојановић, Јасмина
Исајлов, Драгана Илијевска,
Љиљана Томић, Емина Радевска и Маја Зорић. У току су
последње припреме пред овогодишњу „Сланинијаду”, која
ће бити одржана од 20. до 23.
фебруара.
Омољица: Искључења струје
планирана су за петак, 7. фебруар, почев од 11.30, у више
улица (опширније о томе на
страни 8). Основци су покренули акцију сакупљања пластичних флаша како би зарадили новац за ђачке екскурзије које ће бити реализоване
до краја ове школске године,
па позивају све суграђане добре воље да поменуту празну
амбалажу донесу у школу.
Старчево: У току је еколошка
акција „Чепом до осмеха”, а
сабирна кутија се налази у
просторијама Месне заједнице. Несавесни појединац је
пре неколико дана истресао
смеће покрај бициклистичке
стазе, надомак Рафинерије, а
комунални радници су га убрзо уклонили. Свако ко има
неко сазнање о томе, пожељно је да такве и сличне појаве
при ја ви у се ди шту ЈКП-а
„Стар че вац”.
Де ле га ци ја
oдреда „Надел” протеклог викенда је присуствовала манифестацији „Извиђачи певају”.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

У знаку приче
о загађењу
Пр ви ово го ди шњи,
или 314. број старчевачког гласила отворен је уредничким коментаром о перспективама тог места у наредних дванаест месеци. Наредне стране
доносе представљање
Удружења жена „Неолит” и разговор с председ ни цом Љи ља ном
Зарић, као и причу о
актуелном аерозагађењу наслоњену на саоп ште ње Ин сти ту та
„Батут”, чији је закључак – „ложишта плус
индустрија минус ветар”. Истој теми је посве ће на и ру бри ка
„Уопштинавање”, као
и анкета грађана, који се слажу да све то није од
јуче.
У великом интервјуу заменик градоначелника Предраг
Живковић објашњава зашто
је овогодишњи градски буџет
у знаку инвестиција. Власница једне од најуспешнијих
књиговодствених агенција у
околини у рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’”, поред осталог, истиче да човек никада
не сме одустати од борбе за
праве вредности, а „лице с
на слов ни це” Лин ка Та нев,
фризерка у пензији, не крије

да је задовољна што се остварила и као бака.
Нису изостале ни сталне рубрике „Цртице из прошлости”,
„Старчевачке бразде”, „Култиватор”, као ни стране о школи, извиђаштву и спорту, а у
оквиру културе било је речи о
фестивалу „Гашини акорди”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 7. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт „Metallica” трибјут бенда „Black”.
Субота, 8. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
АСАП журка.

Тематски програм
Петак, 7. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
предавање Ранка Гојковића „Култ Светог Саве у Русији”.
Петак, 7. фебруар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање романа „427” Јадранке Миленковић.
Четвртак, 13. фебруар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција романа Дарка Тушевљаковића „Јегермајстер”.

Представе
Уторак, 11. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра: премијера представе „Ретро Боки и сајбер Оки у лету спасавају
планету”.

СЛИКЕ ДУШАНА МАРИНА

Ево човека
Изложба слика панчевачког
уметника Душана Марина под
називом „Ево човека” отворена је у понедељак, 3. фебруара, у Галерији савремене уметности.
„У сликама из свог актуелног циклуса Душан Марино успева да повеже супротно сти сво је исто вре ме но
дневно узавреле и ванвременски хладне поетике, као
и формалностилске супротности традиционалних и диги тал них ме ди ја у јед ну
савремену и пажње вредну
сликарску уметничку целину”, на пи сао је Ми о драг
Нинић. Он је објаснио да је
доминантан мотив Душанових слика мушки лик уопштеног идентитета који представља архетипског човека с
наших простора и у нашој

МОЈ

новијој историји – односно
наше друштво, чије се битне
ако не и доминантне каракте ри сти ке на овај на чин
представљају, анализирају и
критикују.
Душан Марино (31) рођен
је у Панчеву, где живи и ради. На Факултету ликовних
уметности у Београду завршио је основне и мастер студије сликарства. Преко десет година води алтернативни умет нич ки про стор
„Галерија кафе” у Панчеву,
који се бави промоцијом културе и афирмацијом младих
уметника. Поред визуелних
уметности, бави се дизајном
и про из вод њом ен те ри јер ских де та ља. До бит ник је
прве награде на четрдесет
тре ћем Са ло ну умет но сти
Панчева.

избор

МОЈ

Блистави ум

Петак, 7. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕЂУДРЖАВНИ СПОРАЗУМ СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ

КОНКУРС ЗА УКРШТЕНЕ УМЕТНИЧКЕ
РЕЗИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТРИПА
У Француском институту у Србији 28. јануара одржана је конференција за медије поводом
расписивања конкурса за укрштене уметничке резиденције
из обла сти стри па Ср би ја –
Француска. О овом програму
су говорили аташе за културу
Француског института Катрин
Фодри, члан Градског већа Панчева задужен за културу и омладину Немања Ротар, стрип-аутор Саша Ракезић и директорка агенције „КомуникАрт” Моника Хусар Токин.
Катрин Фодри је у име Француског института, као иниција то ра про јек та, ис та кла да
стрип као девета уметност има
зна чај ну тра ди ци ју, ка ко у
Француској, тако и у Србији.
– Због тога је Француски институт у Србији током протеклих неколико година био нарочито ангажован на унапређењу стрипа у обе земље. Желимо да охрабримо ауторе у
Србији да развију нове форме
изражавања – додала је она.
Немања Ротар је потписивање међудржавног споразума
оценио као „догађај од прворазредног значаја”, нарочито
имајући у виду да је Француска земља у којој стрип-уметност заузима значајно место на
сцени савременог стваралаштва.
– Није то нимало случајно.
То је потврда деценијског рада
наших уметника, пре свега Саше Ракезића (Александра Зографа), на утемељењу јаке стрипсцене у нашем граду. По томе
смо сада и ми Панчевци препознатљиви у свету. То је оно што
чини један град културним средиштем и укида појам провинције – закључио је Ротар.

Катрин Фодри је напоменула да је овај конкурс намењен
младим ауторкама и ауторима
из Србије и Француске и развоју нових талената.

– За стрип ауторке/ауторе из
Србије од највеће је важности
да добију шансу да свој рад усаврше и да властито искуство
упореде са ствараоцима из дру-

– Резиденцијални програм
има три главна циља. Он представља подршку стваралаштву
на пољу стрипа и графичког
израза у ширем смислу. У том
смислу овај програм обезбеђује српским ауторкама и ауторима време и простор да развијају свој рад. Такође, програм
тежи да промовише оригиналне стилове, нове трендове у цртању и нарацији. Из тог разлога овај конкурс ће бити отворен за уметнице и уметнике који се изражавају различитим
медијима, било да се ради о
цртежу, дигиталном изразу или
мултимедији. Коначно, резиденција је и двосмерна, јер јој
је циљ да буде платформа за
сусрет различитих култура, у
ове две земље и шире.
Саша Ракезић, алијас Александар Зограф, говорио је о важности оваквих програма за
ауторке и ауторе.

гих средина. Програм ће се реализовати у Француској, земљи
где се стрипу посвећује посебна
пажња, у Ангулему, граду у којем се налази Међународни центар за стрип и илустрацију. То
је шанса да читава наша сцена
добије нови замах и да овдашње/овдашњи стрип ауторке/аутори буду додатно подржани у
својим напорима – рекао је он.
Моника Хусар Токин, директорка Агенције „КомуникАрт”
из Панчева, која је као партнер на пројекту задужена за
организацију одласка ауторке/аутора из Србије у Ангулем
и доласка ауторке/аутора из
Француске у Панчево, истакла
је да ће обе ауторке / оба аутора имати прилику да свој рад,
настао у току резиденцијалних
боравака, презентују и промовишу у Србији.
– У Панчеву се у октобру одржава шести „Нова фестивал”,

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

ДВАНАЕСТА ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА

Радови на папиру

Представљање у Ковину

Иван Арсић, музичар
КЊИГА: Мој избор је „Четрдесет пети упоредник” Душана Балана. Он је једна књижевна величина, а плус и Банаћанин. Пролазећи кроз радњу, он је приземан, карактеран и свој. Убедљиво вас уводи у причу и амбијент и осећате као да се и вама све то
дешавало. Пише о детињству,
зимском распусту код родбине у велеграду, новом друштву, познанствима, првим
симпатијама, па и љубави. У
књизи се налазе мотиви: Банат, војвођанска равница, атари, шуме, река, плодна црница и људи који живе на њој и
од ње.
ФИЛМ који је на мене оставио утисак је „Блистави ум”.
У том остварењу се преплићу
воља, нада, вера, труд, рад,
залагање и, поврх свега, борба с неизлечивом болешћу
једног математичког генија.
Његове теорије нису биле прихваћене у научним круговима, косиле су се са дотад коришћеним и у пракси одомаће ним по сту ла ти ма. Би ва
исмеван од околине, неприхваћен од породице, малтрети ран и екс пе ри мен тал но,
присилно подвргаван медицинским огледима и проглашаван неурачунљивим и чудаком. Повлачећи се у себе,
даје лажну слику околини да
се опо ра вио, не на ла зе ћи

Страну припремила

Мирјана
Марић

други начин да побегне од
тортуре. Ипак, његове идеје,
уз истрајност и огромно залагање, на крају наилазе на
подршку неких нових људи.
Пробијајући се опет трновито до своје катедре, новим нараштајима даје нову дозу науке, а на крају бива награђен
и Нобеловом наградом.
МУЗИКА: Волим је. Све око
нас је музика. Нека правила,
ритмови и хармоније неопходни су за функционисање
планете. Музика се не може
ставити у калуп. Музички укус
долази с годинама, али и „километражом” слушалаца. О
укусима не треба расправљати, али жанр ипак сами бирамо. Он је некако наслоњен на
живот. Одабрао сам рокенрол
као правац, определио сам се
за њега у раном детињству и
сад као одрастао, зрео човек
схватам да нисам погрешио.
Слушам стварно свакојаку музику, али увек откријем нешто ново и питам се како то
да до сада нешто нисам имао
прилику да чујем.

на коме ћемо у оквиру посебног изложбеног сегмента представити оба пројекта – истакла
је она.
У оквиру програма укрштених уметничких резиденција
између Србије и Француске биће подржана два стрипска пројекта у виду уметничке резиденције стрип ауторке/аутора
из Србије у Ангулему (Француска) током јуна и јула 2020.
године, као и француске стрип
ауторке/аутора који ће боравити у Панчеву (Србија) у октобру 2020. године.
Конкурс је отворен до 23.
фебруара 2020. у поноћ, а имена добитнице/добитника биће
објављена 6. априла 2020. године на сајту Француског инсти ту та у Ср би ји. До бит ни ца/добитник стипендије из Србије боравиће у Кући аутора у
Ангулему, а дела која настану
током уметничке резиденције
биће приказана на изложби организованој у оквиру „Нова фестивала” у Панчеву у октобру
2020. године.
Детаљне пропозиције конкурса и формулар за пријаву
доступни су на интернет страни: www.institutfrancais.rs/konkurs-za-strip-rezidenciju/.
Да подсетимо, у оквиру посете председника Републике
Француске Емануела Макрона
потписан је Споразум о сарадњи у области културе и стрипа
између француских и српских
институција. Пројекат „Укрштене уметничке резиденције из
области стрипа Србија–Француска” резултат је тог споразума и подразумева успостављање прве стрип-резиденције између две земље у 2020. години.

У Дому омладине је 28. јануара
отворена изложба радова полазника Школе цртања, која непрекидно ради од 1982. године.
– Млади који долазе да се
спремају за упис у уметничке
школе урадили су фантастично своје радове, али и сви они
што долазе хобистички, из чисте љубави и ентузијазма, а који су база ове школе, направили су такође сјајне цртеже. Подигли су ниво целе изложбе и
испратили децу која се спремају за пријемне испите – рекао је Зоран Деранић, сликар
и ментор у Школи цртања.
Своје радове су изложили: Антонела Мик, Алекса Павковић,
Ана Ковач, Ања Цветковић, Биљана Шарчевић, Бојана Станковић, Бојана Чакалић, Владан

Дабић, Владимир Дражић, Дејан Сирбу, Драгана Даша Јовановић, Драгана Манчић, Жана
Јурић, Иван Вучковић, Јелена
Стојановић, Јована Јоветић, Каја Угреновић, Катарина Гујаничић, Катарина Ракић, Катица
Рајхарт, Лука Ђорђевић, Љубомир Јовановић, Милан Петковић, Милан Тодорчевић, Михаела Вучинић, Невена Агатоновић, Невена Стојинов, Никола
Павковић, Николина Јовановић,
Предраг Дечов, Ружица Николић, Сара Величковски, Снежана Миланковић Наумовић, Стефан Тепић, Тијана Беутра, Урош
Предић и Радован Бабић.
Школа цртања је бесплатна,
а часови се одржавају уторком,
средом и четвртком од 17 до
20 сати у Дому омладине.

У Галерији Културног центра
Ковин у уторак, 11. фебруара,
биће отворена дванаеста годишња изложба Удружења ликовних уметника „Светионик”, која
ове године носи назив „Бело”.
Умет ни ци се ове го ди не
представљају класичним штафелајним сликама, цртежима,
графикама, али и скулптурама и фигуринама на тему „Бело”. Чланови Удружења су признати ствараоци зреле генерације, али и млађи уметници
који своје прве излагачке кораке започињу баш кроз активности Удружења. Овогодишњи пројекат „Отворени атеље

– ’Бело’” суфинансирао је Град
Панчево.
Радове ће изложити Мимица Миљана Алексић, Милан
Булатовић, Биљана Долић, Слађана Динић Ђорђевић, Никола
Драгаш, Драган Ђорђевић, Ивана Маркез Филиповић, Жени
Келец, Јелена Лалић, Милан
Ма нић, Са ња Мом чи ло вић,
Владимир Миловановић, Јелена Бадњевац Ристић, Емил Сфера, Александар Станојев, Тамара Стоилов, Мирјана Шимуно вач ки Шу ње ва рић, Ива на
Штопуљ, Нада Оњин Жужић и
Дејан Ратковић. Гост изложбе
је Томислав Стошић.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за представу „Хомо фабер”
У дворани Културног центра у
уторак 18. фебруара, од 19.30,
биће изведена позоришна представа „Хомо фабер” Макса Фриша, у режији Ане Томовић. Глуме: Светозар Цветковић, Јова-

на Стојиљковић, Радмила Томовић, Стефан Бундало, Јелена Петровић и Младен Лукић.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак 7. фебруара, у 11
сати, наградићемо са по две

карте за представу „Хомо фабер”, које ће моћи да преузму
на билетарници Културног центра пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)

представа (размак) име и презиме и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мтс мрежи.

Петак, 7. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ПРАВЕ ВИНО

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У ВИНУ ЈЕ ИСТИНА
На територији нашег града постоји
велики број сјајних винара који се
могу похвалити значајним признањима за квалитет вина, као и оним највреднијим наградама, а то су похвале
и препоруке оних који су их пробали
и уживају у њима.

што хиљаде фактора утичу на крајњи
резултат. Затим могу да се креирају
разни стилови истих сорти. Ми имамо мерло, траминац, италијански ризлинг, совињон блан, а розе правимо
од купажа, мерлоа, каберне франа и
пино ноара – прича он.
Ипак, истиче, најлепши је готов
производ, поготово када се све сложи
после две-три године.
– То је једно успешно дело. Буквално се граничи са уметношћу – каже.
Тренутно се његови виногради простиру на седам хектара, а годишње
произведу од петнаест до двадесет хиљада литара вина.

Лек за душу и тело
Војловчанин Лајош Шмит (60) машински је инжењер по струци, али се
скоро двадесет година бави производњом вина. У том послу му помаже супруга Ружица.
– Желели смо да сачувамо купине
и малине у другом агрегатном стању,
јер је то воће веома кварљиво и ако
не реагујеш на време, једино што можеш да урадиш јесте да га бациш. Ми
правимо и сокове и вино – прича нам
Лајош.
Први рецепт је имала Ружица, али
су почетне савете о производњи и нови рецепт добили од Лајошевог брата
који живи у Мађарској. Он се с временом мењао, како су долазили до
нових сазнања у самом процесу рада.
Одлазе редовно на семинаре и едукације и уче од других колега винара.

сам и освајао неке медаље. То је за
мене више оцена стручњака како сам
радио те године. Правим вино розе,
мускат хамбург, црвени каберне совињон, купажу, бермет. И ракије од
дуње, кајсије, крушке и виноградарских брескви. Сад се спремам да пробам да правим медовину и ракију медовачу – рекао је Ђорђе.
Објаснио нам је да технологија напредује, али да
се он труди да
за др жи не ке
принципе који
не доносе велике резултате, а
то је да што мање употребљава
хемију у третирању воћа.
– Тамо где
се мора, употребљавам, а тамо
где не мора, користим природну
за шти ту.
Лајош и Ружица Шмит Баш као што се
радило пре пе– Код нас је специфично то што десет година – каже он.
нам берба траје два месеца, није као
Најстарије вино које чува је из 1995.
код грожђа. Ми сваки други-трећи године, а једну бербу из 2000. године
дан беремо плод. Он мора да буде чувао је за посебну прилику – женидпрезрео, тако да шећер буде висок, а бу млађег сина. У буре од педесет лилимунска киселина ниска. Не сме да тара је ставио да одлежи црвено вино
се бере прерано, а ни прекасно. Исто хамбург мускат, које је након пет готако, ми не можемо да направимо дина за ту посебну прилику отворено,
много вина, до хиљаду флаша годи- а од свега је остало само пет литара.
шње – објашњава Лајош.
Каже, толико је добро било.
Њихово вино је познато у нашем
– Најлепше ми је што сам цео дан у
граду и шире, а тајна њиховог успеха природи, радим оно што волим, праје у томе што су били први који су по- вим себи задовољство, а резултат је
чели да праве купиново вино у овој још и неки производ. Ако се то дооколини. Лајош каже да не користе падне и вашим пријатељима, онда сте
ништа од енолошких средстава осим презадовољни – објашњава Ђорђе.
винобрана, а чак и квасац сами праве.
У овом послу је изазовно то што
– Не исплати се радити непоште- захтева пуну посвећеност и време, али
но, јер се тај бумеранг брзо врати. он се за ово припремао десет година
Људи знају шта је добро и то цене – пре него што је отишао у пензију. Гокаже он.
дишње произведе око хиљаду литара
Обоје потврђују да воле да одлазе вина и око триста литара ракије рана такмичења и, иако су до сада до- зних врста. Ђорђе је, иначе, основао
бијали значајна признања, највише мушки Одбојкашки клуб „Динамо”.
уживају у дружењу са својим пријате- Био је тренер, играч и судија. И данљима и колегама винарима. Чланови данас је активан, скија и такмичи се
су Удружења винара и виноградара у брзом ходању.
„Свети Трифун” из Долова.
– Купиново вино има више гвожђа Виноградарство у крви
од малиновог и добро је пити га у Ненад Филиповски (44) из Јабуке по
континуитету две-три недеље, једну занимању је ватрогасац, али од пре
чашу на празан стомак. Имамо по- двадесетак година и винар и виновратне информације да доста попра- градар. Председник је Удружења вивља крвну слику. Однедавно правимо нара, виноградара и воћара „Грозд”.
и вино од виноградарских брескви – Прве засаде лозе је направио његов
каже Лајош.
деда, који је као колониста дошао из
Он истиче да воли када успе да на- Велеса 1946. године. Љубав према виправи оно што је желео и када је за- ноградарству се наслеђивала с коледовољан, без обзира на то да ли за то на на колено.
освоји награду или не. Јер, како ка– Од када знам за себе, имали смо
же, највећа награда су похвале и пре- виноград. Као мали сам време провопоруке дегустатора.
дио тамо, али нисам размишљао да
ћу се заиста бавити тиме једног дана.
Спортска душа
Пресудан је био тренутак када сам
Ђор ђе Дра ган
(78), машински
инжењер у пензи ји, до сво је
петнаесте године жи вео је у
Сакулама, где је
поред деде заволео виноградар ство.
Од
1993. го ди не
има свој виноград и воћњак,
где производи
вино и ракију.
– Не во лим
да се такмичим,
Ђорђе Драган
али учествовао

Србислав Ћојбашић
2013. године на „Доловачкој винаријади” освојио треће место у категорији црвених вина. Онда ми је то ушло
у крв. Сада ми је на првом месту породица, а одмах иза тога су виногради и вино – прича нам Ненад.
Он је самостално учио како се ради
орезивање, заштита, а 2015. године
су започели садњу, која је завршена
претпрошле године. Имају засаде беле тамјанике, мерлоа, кабернеа и шардонеа.
– Вино се прави у винограду, а брига о ло зи по чи ње већ око Све тог
Трифуна. Од доброг грожђа може да
се направи лоше вино, али од лошег
грожђа не може добро вино – рекао
је он.
Испуњава га боравак у винограду и
кад год нема неки посао, одлази редовно тамо у шетњу.
– Никад нећу да заборавим један
тренутак у винограду. Било је скинуто жито с поља, пао је сумрак и завладала тишина. Урезао ми се
у главу тај мирис и мир –
прича.
Међу тим, и
овај посао је пун
изазова. Потребно је чекати од
пролећа до јесени, а сировина
мора бити добра
да би се произвело квалитетно
грожђе.
– Никада не
знаш кад ће
град. Може целе године да буде све како треба, а за
бербу да пада киша, па се створи трулеж. У међувремену се грожђе мора
заштитити од болести. Мора стално
да се ради – објашњава Ненад.

На граници са уметношћу
Милан Лалић (37) из Панчева дипломирани је економиста, а винарством
се бави пуних десет година. Прву бербу је имао 2012. године.

– Идеја је потекла од једног доктора виноградарства који ми је рекао
да су у нашем селу, Фердину, посађени највећи матични засади винове
лозе у овом делу Србије и да је та земља савршена за то. У том тренутку
сам размишљао да одем из земље, а
онда смо засадили лозу. Испоставило
се да то није била нимало лоша идеја. Вина су добра, јер је земљиште
квалитетно и клима одговарајућа. Све
се поклопило – рекао је Милан.
С обзиром на то да није имао пређашње искуство, учио је од колега,
професора с факултета и на семинарима. Члан је Удружења винара и виноградара „Орфелин”.
– Предуслов је да нешто волите.
Мени се свиђа та комплексност посла,

Витез банатског реда
„Свети Теодор”
Србислав Ћојбашић се бави производњом вина тридесет година, али
последњих петнаест веома активно.
У почетку је грожђе куповао, а сада
има ви но град и по друм где чу ва
вино.
– Свето тројство у винарству је бити виноградар, винар и подрумар. Не
знам да ли је теже одржати грожђе,
направити вино или сачувати га. Можда је ово последње највећи изазов.
Температура мора бити стабилна: од
десет до дванаест степени за старија
вина и од дванаест до петнаест за новија – објашњава он.
Каже да му је у овом послу све лепо.
– Нема лепшег мириса него када
цвета лоза, па онда када је берба, а
грожђе неговано, здраво. Најбитније
је њега сачувати. Почетак је добра резидба – каже Србислав.
Када је направио прво вино, мислио је да нема бољег, али тада није
био у прва три места. Онда је пробао

Ненад Филиповски
победничка и схватио да мора да се
усавршава и побољшава своје вино
како би достигао одређени ниво. Сада је поносни власник пет великих
златних медаља, а најдража му је она
коју је освојио прошле године у Темерину, где је од двеста четрдесет пет
узорака белог вина његово било најбоље.
– Правимо розе, бело и црвено вино од врста каберне совињон, совињон блан, франков ка, мер ло,
мускат... Најстарије вино које
имам старо је
осамнаест година, али потребно је знати да
није свака година за одлежавање. На сваких
седам-осам година се деси једна година да је
берба била добра. Неко вино
Милан Лалић добија на квалитету с временом, али не сва – објаснио нам је он.
За оне који нису искусни дегустатори, Срба је објаснио да се бело вино хлади на температури од десет до
дванаест степени, розе на два-три степена вишој, а црвено треба да има
температуру од шеснаест до осамнаест степени. Бела вина и розе се служе уз лагану храну, а црвена уз јаче
оброке. Пожељна мера је 0,3 dl по
човеку.
– Моја вина имају мирис и душу.
То се постиже температуром врења.
Што је она нижа, добија се лепши
мирис. Нека моја вина имају мирис
ананаса, банане, а розе хамбург, на
пример, мирише на руже – рекао нам
је Србислав.
Мирјана Марић

„Стварни живот”
Аделин
Диједоне
У при град ском насељу
у једној кући
постоје четири собе: њена соба, соба
њеног брата,
со ба ње них
родитеља… и
соба с лешеви ма. Њен
отац је велики ло вац.
Моћни предатор. А мајка уплашена амеба,
која увек испуњава његове прохтеве. Након страшне несреће млада
нараторка само жели да врати време и истргне свог вољеног брата из
канџи зла које буја у њему.
Два читаоца који до 12. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта је за вас најзначајнији улов?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
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 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Када се
војвода врати”
Елоизе Џејмс
Ње но је
срце жудело за му шкарцем
ког никада
ни је упо знала... њеним му жем. По што јој је
брак уговорен
још
док је била
дете, леди
Исидора годинама одбија похотнике са свих европских дворова и
стрпљиво чека да упозна свог супруга. Решена је да га прихвати
без обзира на његов изглед. Када
коначно намами Симиона Џермина назад у Лондон, његова загонетна привлачност умириће њене
најдубље страхове – док невоља не
закуца на врата.
Два читаоца који до 12. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Кога чекате да се једног
дана врати?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
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 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас најзначајнији улов.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Шестица на испиту.” 064/2119...
„Момак који је кад стане на новчаник мало виши од мене. Измакао ми је та кав, на жа лост.”
063/2631...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико вам је тешко да сачувате тајну:
„Откад патим од деменције, нимало.” 064/3327...
„Коју тајну? На пример, ону да
муж комшинице Маре има швалерку? Па не бих ја ту тајну одала
никад ником, тако ми вишка килограма!” 064/4414...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ДУШАН ЛУДВИГ, КАРИКАТУРИСТА

БУНТОВНИК С ОЛОВКОМ КАО ОРУЖЈЕМ
Као рођени Панчевац и вишедеценијски становник Београда Душан Лудвиг је упознао
душу обају градова. У људима
и догађајима дуже од пола века проналази инспирацију за
своје цртеже и карикатуре, за
које је много пута награђиван
на светским и домаћим салонима и фестивалима. Почео је
да се бави карикатуром 1960.
године у „Јежу”. Објављује радове у многим листовима и часописима, а његова карикатура се појавила још 1982. године и у најчувенијим новинама
на свету – у „Њујорк тајмсу”!
Сврставају га у најбоље илустраторе из Србије у историји.
Али не дамо Дулета, он је пре
свега наш: с „Панчевцем” сарађује пола века.

Е, да бих избегао војску, а имао
сам већ двадесет пет година,
решио сам да студирам. Прошао сам пријемни на Академији примењених уметности,
али сам отишао на ликовни
одсек на Педагошкој академији – те студије су краће трајале и за две године сам их завршио. А онда, па, морао сам у
војску.
l Почетком седамдесетих сте
се запослили у школи. Какав
је био тада просветарски живот?

Душан Лудвиг
се уредницима није много мешао у посао, могао сам слободно да цртам.
l Зарађивали сте добро и пре
студија. Обично зато многи не
студирају; како сте ви стигли
на факултет?
– Завршио сам 11. београдску гимназију и одмах се запослио у „Младости”, где сам
остао шест година. Лепе паре,
мени лак и леп посао, уз то

Прва награда за политичку карикатуру на Светском салону, Монтреал 1982.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је из гле да ло од растање у нашем граду педесетих година прошлог
ве ка?
ДУШАН ЛУДВИГ: Док смо
живели преко пута Водне заједнице, све је текло лепо: ишао
сам у школу и учио... Био сам
заљубљен и у моделарство; тада сам осетио мирис ацетона,
који још увек имам у носу. Међутим, кад смо се одселили у
Нови свет на Тесли, све се окренуло – ухватило ме је „добро
друштво” и кренули смо у разноразне лудорије. Дружио сам
се с најпроблематичнијим типовима. Тада сам први пут мазнуо оцу мотоцикл и возио га
по граду, јурила ме милиција.
Бежали смо и од куће, али никад нисмо стигли даље од Земуна. Проблеми са мном су толико нарасли да је моја тетка
из Београда 1960. године дошла и рекла да морам да идем
с њом и да ставим тачку на све
што је било дотад.
l И је сте ли се та да, као
седам на е сто го ди шњак, про менили?
– Јесам. Почео сам да се дружим с финим момцима, а најбо љи друг ми је био Де јан
Патаковић, касније чувени хумориста. Фантастично сам се
слагао и лепо сам живео с њима у срцу Београда, у Улици проте
Матеје. Шездесетих година прошлог века, па
и до 1975, било је најлепше време за живот у
овој земљи. Теткина кућа у ко јој сам жи вео
имала је двориште и велики орах. Замислите
то у центру главног града: седиш напољу, пијеш кафу, долазе ти комшије и пријатељи...
l С Патаковићем сте
и започели оно чиме се
бавите целог живота...
– Тако је. Али одувек
сам волео цртеже. Док
сам још живео у Панчеву, као десетогодишњак
сам тог дана када „Политикин забавник” излази трчао да стигнем
до билетарнице до пола
осам ујутро, јер су у град
стизала само два примерка. „Љуба Труба” и
„Пера Пешак” су култни стрипови који су се
гутали у оно време. И
сатирични лист „Јеж” је
имао огроман тираж. Дејан Патаковић, који је
био годину дана старији
од мене, и ја осмислили
смо идеју шта бисмо могли да им понудимо; она
је у „Јежу” прошла, па
сам одмах тамо објавио
прву карикатуру и убрзо још пет. Тако сам почео, а када црв карикатуристе
ухвати човека, онда је неважно
све остало.
l Колико сте дуго били у
„Јежу”?
– У првој тури врло кратко.
Укапирао сам одмах да тамо

немам шта да тражим; превише цензуре, морао сам да цртам карикатуре-скривалице,
ништа конкретно, јер су лист
тада чврсто држали комунисти: Броз лично је долазио на
годишњице и прославе... Онда
сам почео да радим за омладинску штампу: карикатуре сам
објављивао у београдском „Студенту”, новосадским „Студентским новинама”, загребачком
„Полету”... У редакцији београдске „Младости” имао сам
потпуно одрешене руке, режим

сам још и млад. Тих година, у
другој половини шездесетих,
сваки дан сам ишао до „Коларца”, без њега нисам могао
да живим; дружио сам се са
сликарима, глумцима... Био
сам у том периоду несређен.

– Да иронија буде на висини:
оженио сам се, па сви скочили
на мене да морам да радим
„нешто озбиљно и конкретно”.
То је била моја највећа грешка,
предавао сам ликовно у школи
на Карабурми. Тамо сам остао
преко десет година. Колеге из
мог света су се чудиле: објављујеш више него ми, професионалац си, а професор. Школске обавезе сам јако тешко подносио, окови...
Кад сам добио
прву награду за
политичку карикатуру на највећем светском
салону тог типа
у Мон тре а лу
1982, могао сам
да радим шта
хоћу. Одмах су
до мене дошли
неки руководиоци из општине Па ли лу ла,
би ло је сце на
као у фил му
„Мајстори, мајстори”. Е, онда
сам могао и да
хватам кривине. И да озбиљно радим.
l Где сте објављивали радове? Је сте ли
били океј плаћени?
– Где сам
хтео. У Македонији, Босни,
Словенији, Хрват ској, При шти ни... Слао
сам их поштом,
а онда би поштар долазио на
кућу с хонораром; мој отац,
који је био трговац, није веровао да ми овај
кроз прозор даје
немале паре. Рецимо, у љубљанском „Делу” ценили су пет хиљада динара једну карикатуру,
што би данас било као сто и кусур евра. А долазило је са свих
страна... У Београду сам повремено радио за „Јеж”, а редовно

за „Вечерње новости” и „Борбу”
– чика Љуба са шалтера на Тргу Маркса и Енгелса кроз прозор је исплаћивао хонораре. Фина вечера с пићем је у то време
у „Гргечу” коштала сто динара,
а колегама и мени је чика Љуба исплаћивао петнаест-шеснаест хиљада на месечном нивоу.
Живели смо ко бубрези у лоју.
Тај „лаки новац” уме човека да
поквари, али ми то једни другима нисмо дозвољавали, држали смо се заједно.
l Добитник сте преко осамдесет награда на највећим светским и домаћим фестивалима.
Области су биле најразличитије, од сатиричног цртежа у Скопљу, преко антиратне карикатуре у Крагујевцу, до чисто политичке у Монтреалу. Који фестивали су вам остали у најјачем сећању?
– Из тог времена, од 1982.
до 1995. године, поред поменутих, сећам се одлично и лепо оних у Јужној Кореји, Јапану, Белгији, Пољској... Веома
су ми драга и признања с југословенског конкурса карикатуре – освојио сам шест награда
„Пјер”.
l Колеге из „Политике” су
2005. године поводом вашег
освајања „Златног Пјера” објавиле текст у коме су, говорећи
о карикатуристима, за вас рекле да сте „уз Коракса највише
допринели рушењу Милошевићевог режима”. Колико сте
слободе у цртачком изразу, а у
политичком контексту, освајали током бурних деценија за
нама?
– Нисмо Коракс и ја једини,
ту су и Петричић, Влаховић и
многи други. Поновићу оно
што сам и тада казао: карикатура треба да буде универзална, не дневнополитичка, иако
јесте важна за тај миље. Док
сам илустровао за НИН, нисам морао да се држим текста, већ сам могао да створим
нешто што у ширем смислу
алудира на стварност – горкохуморни, иронични мрак од
цртежа. За „Панчевац” сам нешто слично томе цртао у најгоре доба, почетком деведесетих, све то је пуштано у штампу. У Ми ло ше ви ће во вре ме
безумља могли сте и у неким
другим редакцијама да радите шта хоћете, да цртате против режима... На то нико из
екипе на власти није обраћао
мно го па жње. Жи ве ли су у
свом свету самољубља. То игнорисање карикатуре одавало
је утисак да овде постоји некаква слобода. Све је то театар апсурда.
l С више од сто групних и
петнаестак самосталних изложби, спадате у домаће карикатуристе који су највише излагали. Које сте књиге објавили?
– У време распада СФРЈ требало је да ми изађе прва књига
„Корак напред” у издању великог издавача, али је све то пропало, као и та велика држава.
Монографију „Црна тачка” објавио сам 1998, у Холандији
сам добио награду за њу. Књига „Тврда линија” изашла је
2001. Иза себе имам и прилично књига у којима се појављујем као илустратор.
l Преживели сте два инфаркта, лекари су вас враћали из
мртвих. Срце шаље сигнале да
успорите, али машта вам не
попушта, и даље сјајно цртате.
– Ако ви тако кажете, хвала
вам. Одувек сам био мезимац
среће, а никада нисам превише радио. И кад све супер иде,
а и кад ми је здравствено стање веома лоше, уз мене је, што
ми је најважније, моја породица: жена Гордана и синови Јакоб и Илија. Сад имам и троје
унучади. Верујем да и они могу да кажу да сам ја уз њих, а
то ме чини спокојним.
С. Трајковић

ПАНЧЕВАЧКА ПИВАРА

Ко још не памти
„вајферт” пиво
Ни дан-данас се не зна тачан разлог због којег је 17.
октобра 2008. престала да ради панчевачка пивара и зашто је 120 радника те фабрике преко ноћи остало на улици! У штуром саопштењу које је тада достављено медијима писало је, између осталог, да је „Министарство пољопривреде утврдило да „панчевачка пивара не испуњава
техничке и еколошке стандарде”. Шта је тако срочена
формулација значила, може
само да се претпоставља.
Панчевачка пивара је основана далеке 1722. године и
била је најстарија у Србији и
на Балкану. Њен најпознатији производ било је „вајферт” пиво, а пре седамнаест година (2003) она је прива ти зо ва на и про да та тур ском пи вар ском ги ган ту
„Ефес Пилсену”.
Ра ди ла је под име ном
„Ефес–Вајферт” све док није
други пут продата компанији
„Хајнекен”. Тај белгијски произвођач је из само њему знаних разлога у једном тренутку одлучио да прекине и угаси производњу „вајферт” пива у Панчеву и да је премести
у зајечарску пивару. Тиме је
после више од двеста година
заувек престала производња
пива у Панчеву!

томе повећао је њене производне капацитете и оспособио је и за извоз, који је највећим делом ишао у Србију.
Девет година касније уложио
је велику суму новца у купови ну та да нај са вре ме ни је
опреме за производњу пива,
захваљујући чему је додатно
повећао капацитет своје фабрике.
Игнац је пожелео да љубав према пиварству пренесе на своје потомке, па је
старијем сину Ђорђу Вајферту саградио пивару у Београду, а фабрику у Панчеву је
наменио млађем сину Хугу.
Међутим, он је рано умро,
1885. године, што је Игнаца
тешко погодило. Утеху је нашао у раду, па је почетком
20. века проширио производњу на флаширано пиво. Умро
је у дубокој старости, 1911.
године.
По завршетку Првог светског рата бригу о панчевачкој пивари преузели су његови наследници, међу којима и Ђорђе Вајферт. Фабрика се тада звала „И. М. Вајферт, фабрика пива и слада
д. д.”.
Годину дана по завршетку
Другог светског рата панчевач ка пи ва ра је на ци о на лизована, а занимљиво је да
је 1950. го ди не при по је на

У документима из далеке
прошлости остало је записано да је панчевачку пивару
осно вао је вреј ски тр го вац
Абрахам Кепиш. Међутим,
локална власт која му је, поред ове, омогућила да отвори
још две пиваре није била задовољна тиме како су оне радиле, па су му одузете и неколико пута после тога су мењале власнике.
Ситуација је почела да се
мења набоље 1847. године,
када је панчевачку пивару
преузео Игнац Вајферт, у тренутку када је имао само двадесет једну годину. Без обзи ра на то бр зо је сте као
стручност у пиварским центрима широм Европе, чиме
је по ка зао да је из у зет но
способан.
У почетку није могао да
оствари све планове због револуције која је захватила целу
Европу, али чим се она завршила, темељно је адаптирао
читаву фабрику. Захваљујући

државном предузећу које је
формирано од панчевачке и
две највеће београдске пиваре. То је трајало све до 1962.
године, када је Скупштина
општине Панчево одлучила
да се формира Пољопривредно-ин ду стриј ски ком би нат
„Тамиш” и да се њему припоји и пивара у нашем граду.
За историју ове фабрике је
важна и 1977. година, када је
производња пива пресељена
у фабрику на Котежу. Ако у
причи о златним годинама и
пропасти пиварства у Панчеву има нечег охрабрујућег, то
је податак да се у простору
старе Вајфертове пиваре поново производи пиво. Тај многима омиљени напитак по посебној рецептури прави група наших суграђана који су
формирали једну од тзв. крафт
пивара. Међу њима има и
оних који су радили у пивари
на Котежу, па је сигурно да
њихово пиво заслужује високу оцену.
М. Г.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел зафиру, годиште 2002, нерегистрован,
цена 2.300 евра. 063/278421. (288319)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2006, истекла регистрација. 064/58750-24. (288419)
ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (288419)

ОГЛАСИ

СЕАТ ибица 1.4 МПИ, 2001,
секвент плин, 5 В, регистрован, 1.000 евра. 063/140-6292. (288488)
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ПРОДАЈЕМ шлепер рено
премиум, 420 R; 2002. годиште, исправан. 063/103-0433. (288496)

СУВО ДРВО, са превозом,
мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)
ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат, душеке, ормаре.
064/143-52-98. (288510)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ марке
елинд 3 кв, 6.000 динара,
мобилни телефон тесла 6.3,
6.000 динара и телевизор
марке teletech 3.000 динара.
Дарко, 065/472-94.90. (288357)
СВИЊСКЕ полутке на продају. Тел. 060/500-30-91,
013/632-145. (288360)

ДОБЛО макси 1.4, 2007, атестиран плин, регистрован годину. 064/507-50-24.
(288419)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње. Могућнсот
клања и печења. 060/037-1196, 064/290-50-29. (288054)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксару,
хаварисан, регистровaн. Тел.
060/050-46/22. (288466)

ПРОДАЈЕМ лежећи соларијум за 300 евра. Тел.
063/247-346. (288328)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, металик плав, астестиран плин,
добар. 064/856-60-65. (288447)

ПРОДАЈЕМ „лифам” -ов круњач-прекрупач, повољно
063/771-15-68. (СМС)

ДАЈЕМ без накнаде исечено
стабло бора, на трупце, са
гранама. Тел. 063/236-917.
(288398)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, фул опрема, шест брзина, на име. 064/130-36-02.
(288419)

Ц5 2.0 ХДИ, 2002. годиште,
нерегистрован, наследство.
Може замена, повољно.
062/772-787. (ф)

МАЊИ фрижидер, веш-машина, алфа пећ камин, комбиновани фрижидер.
063/861-82-66. (288446)

ТЕЛЕВИЗОР вокс, лустер,
стазе, скарт кабал, нафтарица. К062/847-13-62.
(288399)

ПЕЖО 207, 1.4, 2008, петора
врата, атестиран плин, фул
опрема. 064/587-50-24. (288419)

ГОЛФ 3, 1.9 ТДИ, 1994, у добром стању. Милан,
063/720-21-54. (288378)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора
врата, атестиран плин,
87.000 км. 064/130-36-02.
(288419)

НИСАН микра 2001, 1.0, 5 В,
регистрован до августа 2020,
850 евра. 062/856-17-38.
(288488)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, регистрован.
060/311-29-64. (288315)
ПЕЖО 306, караван, 2.0
ХДИ, 66 квм, 90 кс, 2001. годиште, може се регистровати
на име, боја плава металик,
у добром стању, 845 евра.
063/774-86-29. (288362)

РЕНО клио 1.5 дизел, 3 в,
2003, одличан, клима, гаражиран. 064/142-55-93. (288447)
НА ПРОДАЈУ комби теретни,
мерцедес вито 2002. годиште, цена по договору.
069/129-04-31. (288489)
ПРОДАЈЕМ рено кангу 2002.
године, бензин, гас. 062/86547-00. (288484)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (288426)
ОТКУП возила до 5.000 евра,
исплата одмах. Позовите.
064/300-40-01. (288413)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 70
до 1.300 евра. 062/193-3605. (288512)
ОТКУП аутомобила од 90 до
1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (288512)

ГАРАЖЕ
ПОТРЕБНА гаража на Тесли,
за изнајмљивање. 060/44222-58. (288379)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНЕ, кухињски
бојлер и половни делови од
веш-машина. 013/252-05-10,
0637703-76-07. (288384)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

САМАЧКИ кревет, угаона
гарнитура, кофер шиваћа
машина, сто, столице.
063/861-82-66. (288446)
ОГРЕВНО дрво: багрем, буква, храст, бесплатан превоз.
Попуст пензионерима.
064/356-03-93. (286602)

НА ПРОДАЈУ балирана детелина, детелина доброг квалитета. Тел. 064/438-54-15. (288371)

ПРОДАЈЕМ фрижидер ободин, исправан и очуван, 60
евра. 069/796-778. (288408)

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

(7/274828)

Петак, 7. фебруар 2020.

ПРОДАЈЕМ детелину.
013/262-44-31. (288359)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, улазна
двокрилна врата. Тел.
061/352-11-40. (288424)
НА ПРОДАЈУ два јагњета, тежина од по 20 и нето килограма, уматичени мушко и
женско погодни за чување,
цигаја сорта, може и замена
за прасиће уз договор.
065/601-84-86. (288432)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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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
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
Прегледе обавља

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

Клинички центар
Србије

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула
АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити) и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара,
FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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ПРОДАЈЕМ четири и по ланца, грађевинског земљишта
северна зона, преко пута
„Секиног салаша. 062/10289-16. (287546)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ детелину балирану и прасиће око 25 кг.
064/156-95-30. (288433)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, 12
ари плаца, подрум, помоћне
просторије, Старчево.
065/262-40-30. (282124)

ПРОДАЈЕМ ЛГ комбиновани
фрижидер бош, шпорет и зануси машину за прање судова - у одличном стању.
065/208-54-41. (288461)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Банатско Ново Село, центар, повољно. 060/615-10-24. (288278)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопера 3.000, нова. 063/773-4597. (288487)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, бакар, акумулаторе,
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу, мо- веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24. (288425)
же и полутке. Тел. 617-336.
(288492)
КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, 330 + 100, мали
замрзивач, веш-машину.
064/129-73-60. (288508)

ОГЛАСИ

бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/63151-46. (288425)

ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу вишепородичног стамбеног објекта.
Плацеви већи од 6 ари на локацији ужег и ширег центра
града. 064/128-52-21. (ф)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у Иванову кућу од 100 квм, са
нуспросторијама на 17 ари,
легализовано. 062/415-359,
064/828-36-26. (288115)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79. (288004)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
потез Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (288303)

КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
шпорете, поправљам исте.
060/521-93-40. (288449)

КУПОПРОДАЈА

КУЋА, центар, нова луксузна,
за уживање и бизнис, 196
квм, власник, 137.000 евра,
договор. 063/232-757. (288311)

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, гвожђе,
ПОТРАЖЊА
бакар, алуминијум. 066/900КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри79-04. (288280)
жидере, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. Долазим
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
на адресу. 064/158-44-10,
ПОНУДА
063/101-11-47. (287761)
КАЧАРЕВО, продајем двособан стан 52 квм, тераса, грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом. Стара Миса,
7 ари 064/514-12-98 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/365-66-27 (СМС)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге. Пола под воћем. 064/113-47-76. (288352)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. Долазим на
адресу. 064/148-01-31. (287761)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (288428)

ВОЈЛОВИЦА, две стамбене
јединице, 109 квм, 6 ари,
38.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (288316)
НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу у непосредној близини Рода мега маркета.
064/256-61-64. (СМС)

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ИНДУСТРИЈСКО грађевинско
земљиште, 110 ари, 1.700
евра ар. Северна зона, струја,
вода. 064/136-42-00. (288381)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

ВОЈЛОВИЦА, 10 ари, 240,
90.000; Старчево, 10 ари,
210, 43.000. „Јанковић”, 348025. (288391)

ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу

ПЛАЦ, продајем, Миса, 3.5
ара, дозвољена градња.
064/866-23-36. (288346)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 10
ари, викендица, струја, вода,
18.000. (679), „Трем 01”,
0673/836-23-83. (288363)

061/176‐34‐08

КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (288507)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру Вршца или
мењам за Панчево. 060/16715-19, 013/401-210. (288336)

МИСА, 64 квм, 21.000; Маргита, 30 квм, 27.000.
069/655-214. (287841)

ОМОЉИЦА, строги центар,
продајем једноипособан
стан. 064/021-19-31. (и)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79. (288442)

ПРОДАЈЕМ нов четворособан стан дуплекс, 115 квм,
подно грејање, лифт, Иве
Курјачког 35, 69.000 евра.
069/214-41-49. (288026)

БЛИЗУ центра, кућа са две
стамбене јединице, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(288515)
КОТЕЖ 2, троипособан, ЦГ,
II, сређен, 55.000. (679),
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ плац
063/836-23-83, „Трем 01”.
955 квм, на Стрелишту, ширина поред асвалта 62 м. Бо- (288077/р)
жа, 065/213-20-65. (288467) СТАН, 40 квм, улица 7. јула,
Црна мачка, први спрат, реновиран. Вреди погледати,
30.000 евра. Није фиксно.
061/149-27-22. (288066)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крне- СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, IV/V,
те. 063/103-04-33. (288496)
ЦГ, реновиран, две терасе,
власник. 064/163-57-59. (288027)
НОВА МИСА, 180 квм, ЕГ,

КУПУЈЕМ медаље, ордење,
значке, новац, сатове, пенкала. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (288299)

гаража, 1.5 ара, 60.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (288458)
ШИРИ ЦЕНТАР, етажа куће
100 квм, око 3 ара, колски
улаз, 85.000. 062/504-504.
Гоца. (288354)

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
да је носилац пројекта, „ALFA PLANT SYSTEM”
DOO, Улица Кестенова бр. 4, Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекат Пољопривредни комплекс – стакленик и постројење за производњу неопходне енергије за процес пољопривредне
производње у стакленику на кат. парцели бр.
17584/2 К.О. Панчево, 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 7. до 17. фебруара 2020. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

ШИРИ ЦЕНТАР, 100 квм, 2.5
ара, 66.000. (679), „Трем
01”, 0673/836-23-83. (288363)
ДЕБЕЉАЧА, кућа, 15 ари,
13.000. (679), „Трем 01”,
0673/836-23-83. (288363)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (288375)
СТАРА кућа на 6 ари, близина центра, власник. 064/13642-00. (288381)
ПРОДАЈЕМ плац у Панчеву,
стара кућа. 013/401-607. (288394)
ПРОДАЈЕМ кућу у Македонској улици у Панчеву. Тел.
Л063/207-594. (288417)
ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 7 ари, вода, струја,
ограђен. Тел. 063/163-97-17,
(288415)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 49 ари, Новосељански
пут. 064/131-42-02. (288441)
ПРОДАЈЕМ, Скробара, 10
ари, ЗФ фабрика, започета
градња, легализација.
060/346-51-11. (и)
ПРОДАЈЕМ два ланца земљу
у Качареву. Тел. 601-281. (288320)
ПРОДАЈЕМ земљу поред
асвалта, пут Јабука-Црепаја.
061/691-74-32. (1288443)
КУЋА, монтажна, нова, усељива, 70 квм, 2 ара, Козарачка 10-ц. 063/721-62-13.
(288442)

КУЋА, монтажна, 70 квм,
усељива, 15.000 евра. 2 ара,
Козарачка 10-ц. 063/721-6213. (288507)

НОВА МИСА, двособан, 57
ПРОДАЈЕМ укњижен једноквм, са сутереном, 34.000.
собан дворишни стан у центру. Тел. 066/318-235. (288339) (300), „Ћурчић”, 063/803-1052. (288316)

КУЋА 100 квм, реновирана,
3 ара, 20.000 евра, Козарач- СТРЕЛИШТЕ, реновиран,
ка 10-б. 063/721-62-13. (288442) трособан стан, 96 квм, 84
ПЛАЦ 6 ари, три куће 45.000 ЦГ), 4/5 власник. 064/163евра, 70 квм + 100 квм + 60 57-59. (288300)
кв, 6 ари, Козарачка 120.
063/721-62-13. (288507)

КУЋА, Маргита, код новог
СУП-а, 180 кв + 3.4 ара плаца. Тел. 065/266-42-28.
063/740-22-41. (288480)

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине, старо
гвожђе, телевизоре, долазим
на адресу. 061/148-01-31.
(288428)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, телевизоре, фрижидере.
061/322-04-94. (288425)

КУЋА на Тесли, 60 квм + 15
квм, 1.8 ари плац. 33.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (288511)

(2/285971)

ТА ПЕЋ 3 кв, 70 евра, вешмашина канди, 70 евра, ново. 063/454-005. (288505)

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, лифт, 55.000. (679), „Трем
01”, 0673/836-23-83. (288363)
СОДАРА, 62 квм, ЦГ, 35.500.
(679), „Трем 01”, 0673/83623-83. (288363)
СОДАРА, војна зграда, двоипособан, XII, усељив.
064/327-54-10. (288383)
ШИРИ ЦЕНТАР, 18 квм, IV,
ЦГ, 13.000. „Олимп”. 351061, 0637274-951. (288437)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95

ШИРИ ЦЕНТАР, нови станоСТРОГИ центар, двособан
ви, 59 квм, 69 квм. Власник.
фул, реновиран, 70 квм, 1.200 063/208-352, 063/813-91-71.
квм. 062/504-504. Гоца. (288354) (288331)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 46 ТЕСЛА, 48 квм, лукс, III, ЦГ,
квм, Панчево, М. Пијаде 58,
48.000. (679), „Трем 01”,
39.000 евра. 062/294-329. (288343) 0673/836-23-83. (288363)

(7/279775)

СТРОГИ центар, једнособан,
32, I, договор. Трособан, 65,
ЕГ, 28.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (288391)
ГОРЊИ град, двоипособан,
III, ЕГ, струја, 38.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (288515)

Петак, 7. фебруар 2020.
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ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Авив парка. 013/631-423,
066/631-42-31. (288500)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (288416)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал, Змај Јовина.
Климатизован, централно, 40
квм. 063/861-52-08. (СМС)

ЦЕНТАР, прелеп трособан,
71 квм, све ново, II, ЦГ,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (288430)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 20 квм.
064/348-05-68. (287782)

МИСА, двособан, 60 квм, III,
пот, очуван, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (288430)
СТАН дворишни, 32 квм, Ул.
Спољностарчевачка 81, укњижен, струја, вода, градска канализација, 1/1, 400 евра квадрат, цена може мала корекција. 062/788-777. (288431)
СОДАРА, једноипособан, 45
квм, други спрат, власник,
42.000 евра. 064/300-40-01.
(288413)
ТАМИШ КАПИЈА, 78 квм, IV,
двоипособан, ЦГ, двостран,
72.000, договор. „Олимп”.
351-061, 0637274-951. (288437)

ИЗДАЈЕМ локал одн 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (288319)

ИЗДАЈЕМ стан у центру. Тел.
064/314-00-68. (288374)

АТЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови, куће и плацеви, брза
исплата. 061/662-91-48. (288515)

ИЗДАЈЕМ супер кућу, погодну за раднике, фирму.
063/301-151. (288377)

КУПУЈЕМО станове , куће,
исплата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288363)

ИЗДАЈЕМ суперкомфорну кућу са три трособна одвојена
стана са гаражама. 063/301151, 063/801-09-85. (288377)

ПОТРЕБНА

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 2, ненамешен. Стојан, 064/152-08-95,
013/377-529. (288380)

СПРЕМАЧИЦА

САЛОНСКИ 38 квм, центар,
погодан за канцеларију.
064/246-05-71, „Дива некретнине”. (288513)

064/393-56-90

МИСА, двособан, 57 квм,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (288511)
КОТЕЖ 2, трособан, 70 квм,
дуплекс, ЦГ, V, 41.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(288458)

ИЗДАЈЕМ собе за самце, раднике. 064/305-73-01. (288332)

КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах. Агенција „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (288511)

ДВОРИШНИ за реконструкцију, 30 квм, 9.500, 50 квм,
10.000. „Лајф”, 061/662-9148. (288515)

ТЕСЛА, изузетан једноипособан стан са стварима,а 45 квм,
47.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (288511)

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

КУПУЈЕМО без посредника
двособан-двоипособан стан
на Стрелишту. Ујутру,
066/362-177, поподне,
066/345-039. (288344)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288225)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру, код СУП-а, са
климом и етажним грејањем.
064/440-20-89, 063/775-8453. (288330)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и купатила. Тел. 060/031-07-26.
(288309)

НАМЕШЕН једнособан, дворишни, ТА, код Хотела „Тамиш”, 80 евра. 064/122-4807. (288414)

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

Ћевабџиница

ПОТРАЖЊА

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

ИЗДАЈЕМ кућу.
063/063/895-85-79. (288004)

ЛОКАЛ, центар, 35 квм,
75.000 евра. „Гоца”,
062/504-504. (288354)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, код
Аутобуске станице. 352-105.
(288348)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична локација, смарт блок, 34 квм.
064/006-43-33. (288355)
ЛОКАЛ 25 квм, у Његошевој,
за издавање. 063/755-81-09.
(288427)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, 28 квм. 062/435-323.
(288438)
НОВ магацински простор са
двориштем, производне просторије, локали, Јабука.
063/351-709. (288465)
ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, центар, шеталиште, два излога,
Његошева бр. 2. 065/334-3280. (288469)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан. 065/250-89-97. (288405)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 42
квм, Котеж 2, ЦГ, клима.
ИЗДАЈЕМ кућу, преко пута
Рафинерије. Намештена. По- 063/271-248. (288386)
годна за смештај радника.
ПОТРЕБНЕ раднице
ИЗДАЈЕМ комплетно наме065/551-17-22 (СМС)
штен двособан стан (80 квм),
за рад у кухињи
угао Книћанинове и СветозаИЗДАЈЕМ једнособан намеи за роштиљем.
ра Шемића. 062/435-323.
штен
стан
у
центру.
+381
Почетна плата за
(288478)
62/978-34-26 (СМС)
раднике са искуством
ИЗДАЈЕМ смештај за радни- ИЗДАЈЕМ смештај за радни50.000 + пријава
ке, студенте, самце, радничке у центру града. 062/435+ топли оброк,
ки смештај, центар. 063/502323.
(288438)
без искуства 45.000 +
211. (288444)
ИЗДАЈЕМ кућу са дворипријава + топли оброк.
ИЗДАЈЕМ у центру мањи двоштем, стара Миса. 060/011Ћевабџиница „Хало Лековац”
собан комплетно намештен
96-66. (288462)
стан са централним грејањем,
Тел. 063/897-55-04
(6/284892)
200 евра, у цену урачунато
Потребна женска особа
грејање. 064/919-36-22. 8288463)
КОТЕЖ 1, двоипособан, IV, 58
за посао
ДВОСОБАН намештен стан
квм, ЦГ, 36.000. (353), „Преза издавање, строги центар,
миер”, 063/800-44-30. (288458)
ПОСЛОВОЂЕ
ЦГ. 064/896-23-14. (288431()
у
ћевабџиници
НОВА МИСА, трособна реИЗДАЈЕМ намештен једносоновирана етажа, подрум, гаПлата у зависности
бан стан у центру, ТА, каража, 49.500. (353), „Премиод искуства + пријава
бловска, депозит. 063/742ер”, 063/800-44-30. (288458)
+ топли оброк.
14-27. 8288491)

КУПУЈЕМ једнособан или једноипособан стан. Исплата
истог дана. 064/385-31-15.
(287498)
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ИЗДАЈЕМ озбиљној поштеној
породици трособан стан, на
Котежу 2, Панчево. 064/16412-56. (288495)
ИЗДАЈЕМ или продајем двособан стан, Ул. Иве Курјачког
бр. 97/3. 064/164-12-56. (288495)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребан помоћни радник у кухиПОМОЋНИ радник, за стално њи и пица-мајстор. 065/205или повремено, потребан за рад 10-52, 063/870-17-50. (288499)
ТРАФИЦИ у центру потребан
на стоваришту грађевинског
радник. 064/213-10-49. (288499)
материјала. 062/772-787. (ф)
ПОТРЕБАН конобар за рад у
кафићу. Звати на 013/331-241.(ф)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 060/664-60-06. (288061)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/866-2270, (2884599
ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, II спрат, 17,5
квм, 7.000 евра. 063/850-0266. (288501)
ИЗДАЈЕМ локале у центру:
83, 125, 160, 243 квм.
064/143-52-98. (288510)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН млађи радник за
наплаћивање паркинга у паркинг гаражи. 066/676-46-77 (СМС)

ТРАЖИМ жену за чување детета. 063/895-85-79. (288004)
ВОЗАЧ Ц категорије, за стално
или повремено, потребан за
рад на стоваришту грађевинског материјала. 062/772-787.(ф)
ПОТРЕБАН пекар за рад у
производњи пекаре и возач.
063/606-330. (288506)
КИНЕСКОМ ресторану Meng
Qi у Доситејевој б.б. потребна радница у шанку. Јавити
се на 013/352-783. (288502)
ВИТАЛНОЈ, пријатној особи
из Панчева, посао за рад са
покетним млађим инвалидом.
Краћу биографију искључиво
путем СМС. 066/574-42-61.(288337)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шиваћим машинама 062/471-951 (СМС)
ЖЕНА за негу и помоћ старијем брачном пару. Тел.
013/311-716 (СМС)
РЕСТОРАНУ „Бакана” потребан конобар, 33.000,
063/426-103 (СМС)
ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/320-847.
(287857)
РЕСТОРАНУ „НА ПЛАЦ” потребан конобар. За све информације јавити се на тел.
063/354-102. (ф)
ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у Маркету „Идеал”. 063/855-65-56, 063/13314-64. (287470)
ПОТРЕБНА радница у Маркету „Идеал” на Стрелишту.
013/333-160, 063/106-02-84.
(287470)
У ОМОЉИЦИ ускоро се отвара шивара. Потребно пет радница ан шивењу на индустријским машинама, са искуством
и без искуства. 064/147-57-01.
(288084)
ПОТРЕБАН радник у ауто-перионици. Звати на 064/64666-10. (ф)
ПЕРИОНИЦИ аутомобила потребан радник за дубинско
прање возила. 061/551-95-31.
(288216)

ПОТРЕБНИ пица-мајстори,
раднице за припрему сендвича и палачинки, рад на
каси. 064/555-33-34, coaslavnic@yahoo.com (288341)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребна фризерка са искуством.
064/329-49-19. (288306)
ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину, повремено на терену, пожељна возчака дозвола Б категорије. Desanio
doo. Тел. 060/713-80-58. (288292)
ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари. 062/82147-70. (288288)
АДВОКАТСКОЈ канцеларији
„Олег Копривица” пшоребан
приправник. 063/773-59-41.
(288304)
КУВАР потребан ресторану.
064/126-83-53. (288314)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у
вођењу домаћинства старијег
пензионера са бесплатним
становањем. 064/123-16-60.
(288313)
ПОТРЕБАН радник. „Зоки
стакло”, 064/131-72-85. (288409)

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

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Цеца 013”. Тел.
060/555-11-73. (288393)
ПОТРЕБАН радник у погону
у Панчеву за прераду уљане
репице и соје. „Олеон” д. о.
о. Контакт: 062/567-310,
063/567-434. (288406)

ПРОДАЈЕМ

пословни простор
од 1.500 квм на плацу
од 5.200 квм
ТЕЛ. 063/247-346
(3/288328)

PERLA, потребан конобар, козметичарка и ученица за фризера (бесплатна школа, диплома). 065/344-54-66. (288428)
ПОТРЕБНА радница за рад
на Зеленој пијаци. 063/19418-94- (288439)
ПОТРЕБНА конобарица са
искуством. Caffe picaso Панчево. 065/504-91-07. (288436)
ПРИВАТНОЈ фирми потребна два кв. електричара и два
приправника. Контакт
062/847-00-95. (288448)
РЕСТОРАНУ Стара пивара
потребни кувари и помоћне
раднице. 060/074-34-85. (288452)
ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност радно
искуство у таксију и познавање града. Контакт Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (288486)
КРЧМИ Шареница потребна
конобарица. Тел. 064/34993-43. (288483)
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МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсарски радови, потавка
ламината, керамике, проверите. 062/8166-66-78. (288497)
ПОТРЕБНИ радници за рад у
Slot clubu Kentucky. Контакт, 064/989-88-89. (288498)

ПОСАО
ПОНУДА

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства
на пословима возача или поседовање Ц категорије са било којом средњом школом.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (288486)

ПОТРЕБНЕ раднице у производњи кифлица. Услови су
сасвим коректни. 060/69330-99. (288482)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(288318)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са искуством, нуди своје услуге. Ђорђе. 060/314-13-80. (287561)

БРИНУЛА бих о старијој особи. Озбиљна и са искуством.
064/539-93-57. (СМС)
СПРЕМАЊЕ и чишћење станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (288350)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (288347)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(288387)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница са комплетним
инвентаром. 061/807-62-99.
(288479)
ПОТРЕБАН дизајнер за хонорарни рад од куће за потребе штампарије. Свој CV
послати на alkan.stampa@gmail.com (288494)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РУШЕЊЕ објеката, шупа, бетона, обарање стабала, чишћење подрума, одношење
ствари, ископи. 060/035-4740. (288453)
БРИНУЛА бих о искључиво
старијој женској особи.
Озбиљна,са искуством.
064/539-93-57. (СМС)
ИСКУСНА наставница француског држи часове основцима и средњошколцима, искључиво по школском програму. Долазим. 064/992-6281. (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

ПРЕВОЗ намештаја, робе,
грађевинског материјала, селидбе... Иван. 064/243-82-85.
(287633)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
повољно. Комплетна адаптација купатила. Данијел.
061/249-29-90. (287490)
ЗИДАЊЕ,малтерисање, кровови, бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање. 063/865-80-49. (288067)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, разводних табли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (288041)
АДАПТАЦИЈА и реновирање
станова. 061/659-70-31.
(288305)
КЕРАМИЧАР Неша.
061/659-70-31. (288305)
ЧАСОВИ за основце од I до
IV разреда. 064/033-38-83.
(288364)

ИЗРАДА металних хала, биндера, тенди, коване капије,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (288373)

Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,
procesne i industrijske opreme i postrojenja

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se prijave na

OGLAS
za sledeće poslove:
1. BRAVAR – više izvršilaca sa iskustvom na
poslovima izrade čeličnih konstrukcija i delova konstrukcija sa probnim radom. Školska sprema: III ili
IV stepen školske spreme.
2. ZAVARIVAČ - više izvršilaca sa iskustvom na
poslovima zavarivanja, sa probnim radom.
3. OPERATER MAŠINSKE OBRADE na CNC mašinama za obradu metala – više izvršioca na
poslovima mašinske obrade na CNC mašinama, sa
probnim radom. Školska sprema: srednja stručna
sprema mašinske struke – profil: Operater mašinske obrade.
Oglas je otvoren od 03. 02. 2020. godine do popune.
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu sa
Curriculum vitae na adresu: „Feromont oprema” ad
Pančevo, Skadarska 77 ili na e.mail:
office@feromontoprema.rs.
Informacije na tel. 013/331-277 od 8 do 15 sati.

ИЗВОДИМО фасадерске и
изолатерске радове.
063/246-509. (288333)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369-846.
(288334)
ШТЕМОВАЊЕ бетона, рушење кућа, одвоз шута.
061/193-00-09. (288387)
КЕРАМИЧР, припрема и постављање свих врста керамичких плочица. Повољно.
063/744-08-24. (288361)
НЕМАЧКИ: часови свим узрастима, преводи. Припрема
за полагање свих нивоа знања. 061/656-04-04, 352-592.
(288412)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (288425)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка инсталације, индикаторе, бојлера, табле, беле технике, пећи.
060/521-93-40. (2884499
КЛИМЕ: монтажа/демонтажа,
сервис, уградња додатних грејача. 060/521-983-40. (288449)
ТЕРЕНСКО заваривање, брзе
интервенције, израда монтажа конструкција црне брварије. 060/424-29-93. (288450)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/15720-03. (288487)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетонирања, искочи, одношење ствари. 064/122-69-78. (2388453)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (288455)
ПЕНЗИОНЕР: чувао би стан,
кућу на краћи или дужи период. Договор. 062/865-4700. (288484)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсани радови, керамика, повољно. 060/52105-52. (288478)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови: гипс, ламинат, керамика, повољно. Проверите.
061/141-38-02. (288478)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
фасаде, брзо и повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (288478)

УСЛУГЕ
СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)
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, 063/811-74-89,
Јовичин. (288340)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, израда
нових, преправка, поправка
старих, расвета. 063/644353. (288272)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат.
061/283-66-41, 062/976-1842, 064/390-00-87. (288321)
МОЛЕРСКИ радови.
Л064/317-10-05. (288321)
ШИВАРА нуди услуге шивења. 064/174-50-75. (288290)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (288312)
СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА, монитора, даљинских, дигиталних рисивера. „Плус”, нова
адреса, Браће Јовановић 56.
063/877-38-21, 066/579-3958. (288435)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05. (288503)

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, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (288397)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или
без радника. 063/253-028,
064/444-66-74.(288397)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације по Србији. 063/253-028, 064/44466-74.(288397)
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.
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(288397)
МОБИЛНО пескарење: друмска возила, наутика, грађевина, рестаурација. 064/12542-93. Лазар. (288410)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(288407)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за паковање. 064/04755-55. (288434)

РАЗНО
ГРАЂЕВИНСКИ предузимач,
58 година, ради брака тражи
жену од 55 година. 063/246509. (288333)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА
СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– докторат медицинских наука, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година.
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.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција система филтриране воде у Енергани РНП, на к.п бр. 3557 КО Војловица СО 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.

КОНКУРС
за пријем у радни однос:
1. Возач аутобуса
Услови: возачка дозвола са Д категоријом, лекарско уверење, квалификациона картица.
2. Продавац аранжмана у туристичкој агенцији
Услови: средње или више економско – туристичко образовање, искуство у туристичкој
агенцији од 1 или 3 године.

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке
или трансфере из Панчева

Петак, 7. фебруар 2020.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Вољени никад не умиру све док живе они који их воле

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца пројекта „VIP MOBILE” Милутина Миланковића
1ж, Нови Београд, донео је Решење број XV-07-5019/2020 којим је утврђено да за Појекaт радио-базна
станица за мобилну телефонију „ПА – Банатско Ново Село центар”- БА1383-01, којим ће се реализовати систем GSM900/DCS1800, UMTS 2100 и LTE800,
на кат.парц. број 1 К.О. Банатско Ново Село, улица
Маршала Тита бб, Банатско Ново Село, Панчево,
није потребна израда студије о процени утицаја на
животну средину. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

Последњи поздрав куму

ТОМИСЛАВ БЕКЕР
1941–2020.

ТОМИСЛАВУ БЕКЕРУ
Ожалошћена фамилија

Чуваћемо сећање на тебе. Почивај у миру.
МИРЈАНА, ПРЕДРАГ, СТЕВАН и баба ДРАГА

(28/288349)

(38/288370)

Последњи поздрав драгом тати

Томице,
збогом пријатељу. Чуваћемо те од заборава.
АЦА и ВУКИЦА
(47/288395)

МОМЧИЛО ВЕЛАШЕВИЋ

Последњи поздрав пријатељу, куму и нашем чика
Томици

1956–2020.
од ћерке ДЕАНЕ са породицом
(11/288307)

МОСА ЈОВИЋ

Почивај у миру

Умро је наш пријатељ

ТОМИСЛАВУ БЕКЕРУ

1950–2020.

од АЦКА, ЉУБИЧИЦЕ, СТЕФАНА, НЕМАЊЕ, БОКИЈА,
МИРЕ, МАГДАЛЕНЕ, АЛЕКСЕ и АЛЕКСАНДРЕ
(54/288411)

Почивај у миру.

МОМЧИЛО ВЕЛАШЕВИЋ МОМА

Од родбине и пријатеља

(35/288367)

Последњи поздрав
комшиници

Поштованом
комшији

МОМЧИЛО
ВЕЛАШЕВИЋ

С поштовањем и љубави – збогом.
ВЕРА и САНДРА
(23/288329)

Од друга СРЕЋКА
са породицом
(44/288389)

Последњи поздрав
брату

МОСИ
ЈАСМИНА,
СЛАВИЦА, НИКОЛА
и РАТКО
(34/288366)

ТОМИСЛАВУ
БЕКЕРУ
последњи поздрав од
комшија у Моравској
број 6
(50/288401)

Последњи поздрав
комшији

МОМЧИЛО ВЕЛАШЕВИЋ

ВЛАСТИМИР
КОВАЧЕВИЋ

1936–2020.

1936–2020.

Тата, био си мој ослонац и стуб на који сам
се ослањала у свим недаћама. Хвала ти.

Последњи поздрав супругу од супруге МИЛАДИНКЕ.

Последњи поздрав куму Моми од СУКИЈА и
ДРАГАНЕ

Твоја ћерка ЈОВАНКА
са породицом

Био си моје све у животу.
Твоја баба

(45/288390)

(85/288485)

(86/288485)

29. јануара 2020. напустила нас је наша

Последњи поздрав
сестри

МОМЧИЛУ
ВЕЛАШЕВИЋУ

ВЛАСТИМИР КОВАЧЕВИЋ

Сестра МАРИЈА
са породицом
(84/288477)

ВЛАСТИМИР
КОВАЧЕВИЋ

МИРЈАНА
ДРАГАНОВ

МИРИ

1936–2020.
Вољени никад не умиру, живе вечно у нашим
мислима и сећањима.
Ћерка ЈАСМИНА са породицом
(71/288473)

1960–2020.

ГОЦО
МИРКУ
ХАЛМАЈУ
од комшија из зграде у Новосадској 10

Блистаћеш у мом рањеном срцу, као најсјајнија звезда!
Воли Те
Твоја другарица
СОЊА са децом

(36/288368)

(58/288423)

МИРЈАНА
ДРАГАНОВ
Брат ТОМА
са породицом
(2/288284)

Ожалошћена ћерка
МАРИНА
са породицом

од БИЉЕ
са породицом

(3/288284)

(4/288291)

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

ВЛАСТИМИР КОВАЧЕВИЋ
1936–2020.
Деда, живео си и отишао господски.
Твој ИВАН
(72/2188473)
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Напустио нас је наш драги тата и деда

ЛАЗАР СТОЈМИРОВ
Нека Бог подари мир и спокој Твојој души.

ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ВУЛЕ

Ћерка ВЕСНА са породицом

30. III 1974 – 4. II 2020.

(7/288297)

Последњи поздрав
стрицу

Последњи поздрав Веснином тати

Анђео с анђелима...
Последњи поздрав нашем колеги ВУЛЕТУ од колектива „Луке Дунав”
Панчево

РАЦИ

ЛАЗАРУ СТОЈМИРОВУ

од синовца
СЛОБОДАНА
са породицом

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево
(66/ф-1429

(91/288504)

(8/288298)

Последњи поздрав уја Раци

Последњи поздрав нашем другу

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ
ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ
ВУЛЕ

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
ВУЛЕТУ

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом никад.
Недостајаћеш нам за све што долази!
Волим те бато

1940–2020.
Снајка РУЖИЦА, ЖЕЉКО и ДАРКО са породицама
(78/288476)

Последњи поздрав свом колеги и пријатељу

Браћа МУЈА и ГАГА са породицама
(70/288472)

Последњи поздрав

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.
Раде, хвала ти за шездесет година другарства...
Твој друг ЈОВА ЋИРКОВ са породицом
(83/288476)

Заувек заједно: СТЕВА, АВРА, БУЦА, БИБЕР, КЕЉА, ГРУЈА,
БЕЛИ, МИКИ, ДИВАЦ, ШЕЛЕ, ПИКИЛИ, НОГА, КУРОСАВА,
ДАНИЈЕЛ, ПИЖОН, ДЕНИКА, БАСТАЈА, ЋЕЛА, МИЛЕНКО
(73/288474)

Последњи поздрав великом човеку са вечитим
осмехом

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
ВУЛЕТУ

Последњи поздрав куму

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица КОВАЧЕВИЋ
(67/288469)

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав

ВУЛЕТУ
Породица БУСИЋ
(74/288475)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
ВУЛЕТУ
Колектив Агенција АМЦ „Стари град”
(76/288475)

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
ВУЛЕТУ
Породица МАРКОВИЋ
(75/288475)

ВУЛЕТУ
од ШЕЛЕТА,
ЈЕЛЕНЕ, ТЕОДОРЕ
и АНЂЕЛЕ
(69/288471)

понедељком и уторком
од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Петак, 7. фебруар 2020.
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Последњи поздрав свом супругу и оцу

СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

Хвала ти што си живео за нас и за све што си нам
пружио.
Вечно смо ти захвални.

19. VII 1959 – 3. II 2020.

БОЖАНА ЖУЛА

Нека се љубав истопи у успомени, а бол у песми.
Нека се лет кроз небо заврши склапањем крила над гнездом.
Нека последњи додир твојих руку буде нежан као ноћни цвет.
Мируј дивни свршетку, и за тренутак само кажи
своју последњу реч у ћутању.
Клањамо се пред тобом и подижемо увис светло своје, да ти осветлимо
пут твој...
С неизмерном љубављу, заувек заједно.
Твоја ХУКИ

рођ. Барој
8. II 2019 – 8. II 2020.

Супруга ЉИЉАНА, син МИКИ
и ћерке ГОЦА и ДАЦА
(82/288476)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру и деди

„Све што смо сањали, сан је само промину
Твој живот ко путник на цести, године се
нижу и сећања бледе...”
Породица
(68/288470)

(88/288490)

Последњи поздрав
брату

СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.
Живећеш вечно у нашим срцима.
Мирно спавај...
Син МИКИ, снајка БОЈАНА
и унуци ЛУКА и СЕРГЕЈ
(77/288476)

ПРОЛЕ
СТЕВИ
1930-2020.

Последњи поздрав мом тати

Сахрана је обављена
31. јануара 2020. у
Сарајеву.
Чуваћемо успомену
на тебе.

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2020.

Мом најдражем зету Дањи,
са неизмерним поштовањем и љубављу.
Хвала ти за све.
Увек у мом срцу.
Твоја сваја СЕКА

И после толико година недостајеш нам и једнако боли што те више нема.
Твоја породица
(49/288400)

(89/288490)

Нашој драгој

6. фебруара је четрдесет дана од упокојења нашег сестрића и брата

Брат ПЕРО
са породицом и
многобројна родбина
(13/288310)

1940–2020.
Тата, увек си ми био ослонац и подршка и заувек
ћеш то и остати. Као мој анђео чувар,.

Нашој драгој

ОКУКА ГОРДАНИ ГОЦИ
Увек си у нашим мислима.

Воли те твоја ДАЦА

Породица

(79/288476)

(60/288445)

ВАСА ЂУРИН ЖАРА
Банатски Брестовац
Време пролази, сећање остаје.

Последњи поздрав свом оцу, тасту и деди

Твој ујак СИНИША са родбином из Црепаје
и сестра ДРАГОСЛАВА са породицом
из Банатског Брестовца

МИРЈАНИ
АНОВИЋ

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ

рођ. Милутиновић
из Алибунара
8. X 1939 – 5. II 2010.

1940–2020.
Тужни смо што смо те изгубили, а вечно захвални на свој бризи и љубави коју си нам пружио.
Живећеш у нашим срцима.
Ћерка ГОЦА, зет ИВАН
и унуци ВУК и АНДРИЈАНА
(81/1288476)

Никада те неће заборавити
МИЛОВАН, БОЈАН
и ДАМЈАН
(92/288514)

(31/288356)

13. фебруара 2020. је пола године од смрти наше

ЗОЈА
СТАНКОВИЋ

ЈОВАНКА
КОСТИЋ

2013–2020.

9. II 2012.

Тешко је прихватити
да те више нема. Чуваћемо те у срцима
заувек.
Твоји најмилији

Мама, увек си у нашим мислима и причама.
СНЕЖАНА
и БИЉАНА
са породицама

(51/1288402)

РАДОСЛАВУ ГОРУНОВИЋУ
1940–2020.

ДРАГИЦА
ИЛИЈЕВСКИ
24. X 1946 – 16. II 2019.

Изгубила сам свог најдражег и јединог друга.
Раде, бићеш вечно у мом срцу и души.
(80/288476)

Твоји: супруг МИЛОРАД,
син ЈОВИЦА, снаја
ЈАСМИНА, унука
ТИЈАНА и унук БОЈАН
(59/288440)

ДРАГОЉУБ
ЂУРИЧИН
11. II 1987 – 11. II 2020.
Време не лечи, само
нас учи да живимо с
тугом и болом.
СЕКА и НАДА
(46/288392)

Увек је у срцу њених најмилијих
(61/288451)

(1/288002)

Прошла је година откако није са нама наша

Последњи поздрав свом супругу

ЗАГОРКЕ СУБОТИЋ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МИЛУН
МИХАЈЛОВИЋ

ДИМИТРИЈЕ
АРСИЋ

ДУШАН
ЖИВКОВИЋ

2005–2020.

2007–2020.

8. II 2018 – 8. II 2020.

Супруга са децом
(5/288294)

Породица АРСИЋ

Заувек у нашим мислима и срцима.
Твоја породица,
родитељи и сестра

(26/288342)

(62/288454)
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Гоцо, једина и најмилија моја
Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

8. фебруара 2020. навршава се пуних
осам година откако није с нама

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
ТИГАР

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА

4. V 1961 – 31. XII 2019.

23. VI 1973 – 26. XII 2019.
Нек Бог подари мир и спокој твојој души.
Нека те анђели чувају.
Твоја ДУШИЦА – живот твој
Прошло је четрдесет дана бола и туге како си изненада и
прерано отишла, али доћи ће дан среће када ћемо опет
бити заједно.

(63/288456)

Четрдесет тужних дана без тебе

РАДОСАВ ЕСКИЋ

Твоја тужна мајка ЂУРЂИНА

1942–2012.

(90/288493)

Заувек си у нашим срцима.
Супруга ОЛГА и син БРАНИМИР

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ

(64/288460)

1961–2019.

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ

Драга наша

ЂУРО
ЂИЛАС

Недостајеш нам.

6. II 2010 – 6. II 2020.
Још увек слушам твоје речи, као да си ту...!

Брат ПРЕДРАГ са породицом
(30/288353)

(65/288464)

1956–2019.

ТАМАРА ПЕРИЋ
… увек смо делили дугогодишње радости и туге. Недостајеш нам...
Породице ШУШЊАР и ЈУРАСОВИЋ
(87/ф)

Навршава се годину
дана од смрти нашег
драгог Ђуре Ђиласа.
Помен ће се одржати
8. фебруара 2020, у
11 сати, на Новом
гробљу.

Тата, толико недостајеш и ништа није исто јер тебе нема...

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ

Ожалошћена
породица
(6/188296)

СЕЋАЊЕ
4. II 2005 – 4. II 2020.

6. II 2010 – 6. II 2020.
(57/288422)

Твоја ДРАГАНА са породицом

ДАНИЦА БОЖИЋ
Успомену на супругу и мајку поносно чувамо у
својим срцима.
Живи у сваком тренутку наших живота.

6. II 2017 – 6. II 2020.

Супруг ЈОВАН, син ЖЕЉКО и ћерка
ЈЕЛЕНА са својим породицама
(39/288372)

ЦВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Тата,
ти си увек био у мом
свему.
НАЛЕ
(41/288382)

РАДОВАН
БУБАЛО

ЂУРА
ЂИЛАС

11. II 2000 – 11. II 2020.

Прошла је година...
Недостајеш.

Вечно ћеш живети у
нашим срцима.
Његови најмилији
(40/288376)

Била си домаћица вриједна поштовања, пожртвована и
добра за примјер и незаборав. Свакодневно те спомињемо. Девет година тугујемо и чувамо те од заборава.
Твоји најмилији
(37/288369)

РУЖИЦА БОЧЕРЕК

Мајка ЗОРКА,
сестра ЛЕНКА, брат
МИЛАН и БРАНКА
са породицама

1934–2019.
Прошло је годину дана тужних без тебе мама.
Бићеш заувек у мојим мислима и срцу.
Твој син СЛАВИША

(53/288404)

(9/288301)

ЉУБИША ПЕТКОВ

СЕЋАЊЕ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време
не лечи.
Твоји најмилији
(15/288322)

САВО
СТОЈИСАВЉЕВИЋ

ЗЛАТОМИР
МИРЧЕТИЋ

ВАСА
ПЕТРОВИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

2015–2020.

5. II 2009 – 5. II 2020.

5. II 2009 – 5. II 2020.

Воле те твоји
МИРЧЕТИЋИ
и ИЛИЋИ

Време пролази, бол и
туга остају.
Много нам недостајеш.
Ћерка ЉИЉА
са породицом

2015–2020.
Прошло је пет година.
Препричавамо твоје шале и сећамо се твоје доброте.
Твоји најмилији

У мом си срцу до краја...
Tугује за тобом твоја
сестра МАРИЈА
са породицом

Све ове године тугује
за тобом твој брат
СЛАВКО са породицом

(25/288338)

(43/288388)

(27/288345)

(55/288420)

(56/288420)

7. II 2011 – 7. II 2020.
С љубављу и тугом
чувамо успомену на
тебе.
Твоја породица
(18/288325)

Недостајеш нам.

МИЛАН РАБЉЕНОВИЋ
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У мислима и сећању
си увек са нама

8. фебруара 2020. даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и никад
прежаљеном супругу, татици и деки

БРАНИСЛАВ
ГРУЈИЋ

Прошло је већ шест година...

2009–2020.

Супруга МИЛИЦА
и ћерка БИЉАНА
са породицом

ОБРАДУ ЈОСИПОВИЋУ
2. VIII 1939 – 15. VIII 2019.

(32/288358)

ЗЛАТКО ЖИВКОВИЋ
5. II 2014 – 5. II 2020.
Ћале, време пролази, али празнина остаје.
Воли те твоја породица
(29/288351)

10. фебруара је годину дана откако није с нама

Дани пролазе, мили наш, а туга и бол за тобом су све већи.
Бескрајно смо ти захвални што смо те имали у нашим животима.
Оставио си неизбрисив траг и заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.
Поносно чувамо успомену на тебе, јер вољени никад не умиру.
Вечно ће те памтити и волети

СТЕВАН РАНИСАВЉЕВИЋ
Твоји најмилији

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја породица
(16/288323)

(14/288317)

7. фебруара навршава се година откада
није са нама наша

9. фебруара 2020. навршиће се тринаест година од смрти

БОРИСАВА МИЛЕНКОВИЋА

РАДОВАНКА
ЈОСИМОВ
Увек у нашим мислима и срцима.
Породица

Вољени никад не умиру, чуваћемо успомену
на тебе.
Твоји најмилији

10. фебруара навршавају се две године откако
није с нама наша вољена

8. фебруара 2020. навршава се шест тужних месеци како нас је напустила наша Ружица

БАНЕ ПУТНИК

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ
И даље у нашим срцима и мислима чувамо успомену на тебе.
Супруг ВЕЛИМИР, ћерка ЈЕЛЕНА,
син ВЛАДИМИР, отац СЛОБОДАН,
зет БОЈАН и унук НИКОЛА

(52/288403)

(19/2883126)

Драги наш

Прође десет година, а ти постојиш и трајеш кроз
најлепше успомене, које болно подсећају на све
што смо Твојим одласком изгубили.
Недостајеш нам много и још више. Волимо те.
Унук МИЛОШ, син НИКИЦА,
снаја БИЉА и супруга ЈОКА

(10/288302)

У уторак, 11. фебруара 2020, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

(33/288365)

Три године туге

У петак, 7. фебруара
дајемо годину нашем

МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ
1944–2017.
Време пролази, али бол и туга за тобом никада.
Твоји најмилији

РУЖИЦА БОШКОВИЋ

(20/288327)

ГОРАНУ БИРЂАНУ

рођ. Буквић
1939–2019.
Драга наша,
увек ћеш живети у нашим срцима, мислима и сећањима.
Почивај у миру!
Твоји најмилији

Супруга, ћерка,
зет, унук, унука,
праунуци и синовац
ЗОРАН са породицом

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо
те изгубили. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(17/288324)

(42/288385)

(12/288308)

Сећање на драге родитеље

Поштованом

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

ВЕСЕЛИНУ РАДУЛОВИЋУ ВЕЛУ
МИРКО

обућару
Вечно ћеш остати у нашим срцима и сећањима.
Твоји најмилији
(24/288335)

2005–2020.
(48/288396)

МИЛИЦА
1995–2020.
Син РАДИША са породицом

КОСТИ
ПЛАВШИЋУ

МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ

МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ

Деда, недостајеш нам!
Хвала за велико срце
које је куцало за нас!
Твоји унуци и унуке:
НЕЦА, ЂОЛЕ,
МИОНА и ЈАНА

Трећа година без тебе
брате!
Заборава нема, увек
ћеш бити у мом срцу и
мислима.
Сестра МИЛИЦА
са породицом

(21/288327)

(22/288327)

ПОПУСТ
Обавештавамо
кориснике наших
услуга да на цене
огласа и читуља
одобравамо
попуст свим
радним данима
осим средом.
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 7. фебруар 2020.
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Овај период је изузетно повољан ако се бавите самосталним делатностима. Имаћете и среће с финансијама.
Секираћете се за старијег
члана породице. Малаксали
сте.

Чувајте се уринарних инфекција. Велика помоћ пријатеља донеће вам већу суму
новца. Могуће је једно лепо
познанство, које може прерасти у велику љубав.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Стара љубав вам се враћа у
живот, а с њом и стари проблеми. Пословна ситуација
се полако рашчишћава, па
ће се многи вратити на почетак. Болови у вратном делу кичме.

Мало сте параноични. Недостатак новца је хроничан, па
ако имате хоби, потрудите
се да га претворите у посао.
Размислите о томе да ли је
партнер једини кривац за
тренутне проблеме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Не размишљајте ове седмице о томе како да пронађете
рупу у закону у вези с послом који вам се нуди, јер
ћете имати више штете него
користи. Грчеви у мишићима ногу.

Будите мирни и рационални. Не таласајте превише.
Пазите на шта трошите новац. Сачекајте да вам претпостављени пружи шансу за
даљи напредак у каријери.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ваша претерана импулсивност донеће вам проблеме
са стомаком. Од среде ћете
бити склони ризиковању, а
ваш унутрашњи глас вам говори да је успех надохват
руке.

Један сусрет ће тотално променити ваше погледе на љубав, и то набоље. Можете
очекивати леп пословни
аранжман и велики финансијски добитак. Чувајте се
прехладе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Концентришите се на то да
решите проблеме с партнером, без заједљивости и оптуживања. Преокупираност
послом, посебно од четвртка, вратиће вам самопоуздање.

Позив блиског пријатеља
или члана породице за пут у
иностранство до среде. Помало сте груби и склони
сталним сукобима с партнером. Спустите мало лопту.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Љу бав, за до вољ ство, ве ридбе, бракови и познанства обе ле жи ће ову сед мицу. Многе Девице ће добити вест о неком наследству, а могућ је и добитак
на лутрији.

(19. 2 – 20. 3)
До краја седмице ћете добити позив за један важан
разговор. То овог тренутка
неће решити ваше проблеме, али ће неке ствари и те
како убрзати. Срећа вам се
чита с лица.
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Зоран Пешевски, директор компаније Ауто-центар „Зоки”

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ОЧНА БОЛНИЦА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СТВОРЕНИ СВИ УСЛОВИ ЗА БИСТАР ПОГЛЕД ПАНЧЕВАЦА
Овај град је и то дочекао – приватну болницу за лечење очних болести, која ће убудуће
носити назив „Свети Василије
Острошки”.
Међутим, то не треба превише да чуди ако се зна да постоје људи којима померање граница није страно, а већ су се
доказали у погледу понуде широког спектра медицинских
услуга.
Реч је, наравно, о компанији Ауто-центар „Зоки”, надалеко препознатљивој по смелим и разноврсним пословним подухватима.

Све га не ко ли ко го ди на након настанка првог (и засад
јединог) приватног завода за
здравствену заштиту у Војводини компанија Ауто-центар
„Зоки” начинила је нови искорак ка омогућавању експедитивнијег пружања медицинских услуга у нашем граду и
окружењу.
Наиме, по окончању комплексних, али ефектно изведених припрема, према раније
установљеном плану, у року је
отворена Специјална болница
за лечење очних болести под
називом „Свети Василије Остро-

Представници РФЗО-а

шки”. Нова установа биће практично део успешне пословне
породице коју предводи прекаљени предузетник Зоран Пешевски, под чијим окриљем у
времешној али очуваној грађевини у Улици Вука Караџића
број 1, поред поменутог завода, већ годинама функционишу и средња школа „Визија”,
најстарији недељник на Балка ну „Пан че вац” и не дав но
отворена ауто-школа.

И (висок) квалитет
и (ниска) цена
Још један преломни моменат
у историји ове компаније достојно је обележен у суботу, 1.
фебруара, када је у Дому војске, у присуству бројних пријатеља и званица, и званично
прогледало њено ново чедо.
А томе какви су видици њених иницијатора, након што
га је пригодно најавио уредник „Панчевца” Александар
Живковић, најпре је говорио
први међу њима – Зоран Пешевски. Он се у свом предузетничком духу, не дангубећи
ни часка, одмах бацио на суштину, истакавши да овај дога ђај пред ста вља по ди за ње
здравствених услуга у Панчеву на виши ниво, уз напомену
да је нова болница опремљена
нај са вре ме ни јим апа ра ти ма

ко ји ма ће ра ди ти нај бо љи
стручњаци с ВМА, из Клиничког центра Србије и из Очне
болнице у Панчеву.
– Посебна повољност за будуће кориснике биће то што је,
склапањем уговора са РФЗОом, наша болница ушла у систем здравствених установа чије услуге покрива овај државни фонд. Стога суграђани сада
не морају да путују како би добили врхунску услугу – довели
смо им офталмологе у центар

ЗАКАЗИВАЊЕ
ПРЕГЛЕДА
ПОЧЕТКОМ МАРТА
Усијали су се телефони.
Али потребно је још само
мало стрпљења.
Специјална очна болница „Свети Василије Острошки” обавештава све заинтересоване суграђане да
крајем фебруара стижу
спискови из службе РФЗО
за пацијенте који стекну
право на операцију катаракте у овој здравственој
установи.
Због тога ће заказивање
прегледа и операција за
њих, али и за све остале пацијенте, стартовати почетком марта.

Стручњаци са ВМА део су тима Специјалне болнице

града и омогућили прегледе и
операције по прихватљивим ценама, нижим од оних у осталим слич ним здрав стве ним
установама у околини, али уз
напомену да оне никако не иду
науштрб квалитета! – поручио
је Пешевски.

На делу и хуманост

Пријатељи компаније Ауто-центар „Зоки”

Ускоро почиње заказивање операција

Он је додао да, захваљујући
вишедеценијском успешном
пословању и финансијској стабилности компаније, Специјална болница може да обезбеди услове плаћања доступне свим па ци јен ти ма, без
обзира на своју материјалну
ситуацију.
– С тим у вези желим да напоменем и то да ће операцију
катаракте о сопственом трошку моћи да обаве и они који
нису на листи чекања, при чему су и за њих предвиђене посебне погодности у виду одложеног плаћања на шест месечних рата путем административне забране или чекова
грађана. Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани
живе у тешким економским
условима и да немају обавезно здрав стве но оси гу ра ње,
предвидели смо и одређени
број гратис операција катаракте како бисмо им помогли

Појачање из Очне болнице Панчево
да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем –
нагласио је власник компаније „Зоки”.
Његов заменик и дугогодишњи сарадник Душан Дојчиновски поделио је слична размишљања у погледу визија и
амбиција, уз констатацију да
је за сав тај успех био неопходан хармоничан тим способ-

них и, пре свега, добрих људи.
А то је, добро се зна, добитна
комбинација...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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РЕШАВАЊЕ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СВЕТСКА БРОНЗА ЗА ИЛИЈУ

„ЖУТО-ЦРНИ” ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ КИКИНДУ

Последње недеље у јануару
Србија се укључила у Међународно симултано такмичење у решавању шаховских
проблема.
На овом најмасовнијем
светском решавачком надметању, које је одржано шеснаести пут заредом, учествовало је око 900 такмичара из
32 земље, који су били подељени у три категорије.

учешће у репрезентацији Србије на предстојећим такмичењима.
Он је са освојених 43,5 поена, од 60 могућих, заузео
друго место, одмах иза колеге из репрезентације, велемајстора Младеновића. Након сумирања резултата из
свих земаља учесница Илијин резултат је додатно добио на тежини, јер је наш

Домаћин проблемистима
у Србији био је Шаховски
клуб Београд, а надметање
у првој, уједно и најјачој групи, за решаваче с рејтингом
изнад 2.000 поена, бодовало се као прво од укупно седам кола Лиге решавача Србије за 2020. годину.
Млади Панчевац Илија
Се ра фи мо вић је но вим
одличним резултатом поново истакао кандидатуру за

петнаестогодишњи суграђанин завршио на деоби трећег места на светском нивоу
у конкуренцији јуниора до
23 године, са истим бројем
поена и временом решавања с такмичаром из Русије.
Награда за овај сјајан резултат биће му додељена на
Конгресу светске федерације за проблемски шах, који
ће бити одржан на Родосу
почетком октобра.

ЏУДО У АЛЕКСИНЦУ

„АКАДЕМЦИМА” ЗЛАТО И СРЕБРО

Овогодишњу такмичарску сезону чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева отворили су надметањем на међународном турниру у Алексинцу, прошлог викенда.
У конкуренцији 300 бораца из пет околних земаља
старчевачки „академци”, иако десетковани због вируса,
ко ји је мно ге ма ле бор це
оставио у креветима, постигли су изванредан резултат.

Тијана Стана и Мијат Вукосављевић су се
пласирали на пета места у својим категоријама. Жељко Цветковић је имао одличан
наступ и после две сигурне победе дошао до
фи на ла, у ко јем је,
сплетом околности, изгу био од ри ва ла из
Винче, па се окитио
сребрним одличјем.
Петар Новаковић је
сјајним победама започео овогодишњу мисију одбране водеће позиције на ранг-листи ЏСС-а.
Он је лепим бацањима у две
квалификационе борбе изборио улазак у финале.
У борби за злато одмерио је
снаге с домаћим борцем, који
је као миљеник публике свакако био у предности. Ипак,
Петар је одолео том притиску
и искусно водио меч, а пред
сам крај борбе ефектним бацањем савладао је ривала и
освојио највреднији трофеј.

НАДМЕТАЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ОДБОЈЦИ

„МАШИНСКА” НАЈБОЉА У ГРАДУ

Одржано је Градско првенство
у одбојци за мушкарце у конкуренцији средњих школа.
Домаћин такмичења је била
Машинска школа Панчево, а
поред екипе из те образовне
установе, надметали су се и
ти мо ви Гим на зи је „Урош
Предић”, Медицинске школе „Сте ви ца Јо ва но вић” и

Електротехничке школе „Никола Тесла”.
У веома узбудљивој и неизве сној фи нал ној утак ми ци
ученици Машинске школе били су бољи од вршњака из
Гимназије, па су тријумфовали са 2:1 у сетовима. Треће
место је заузела екипа ЕТШ
„Никола Тесла”.

Тринаести тријумф
Динама
У суботу с Пролетером
После зимске паузе прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Суперли ги за ру ко ме та ше. Ли дер
шампионата, тим из нашег града, који је на одмор отишао са
скором од дванаест победа и
два пораза, побољшао је свој
бодовни салдо.
Панчевачки „жуто-црни” су
на програму имали гостовање
у Кикинди и мегдан са истоименим домаћим тимом. Иако
су Иван Дистол и његови саиграчи на то гостовање отишли
као апсолутни фаворити, нису
потценили ривала. Играли су
максимално озбиљно, па су заслужено остварили нови тријумф: Кикинда–Динамо 32:42
(16:18).
Коначан исход довољно говори о односу снага на паркету дворане „Језеро” у Кикинди. Домаћи тим је у првом полувремену успевао да пружи
какав-такав отпор лидеру из
Панчева, па је око 400 гледалаца присуствовало занимљивој утакмици. Динамо је на полувремену имао „само” два гола вишка, па су се сви у хали
по на да ли да ће и на ста вак
сусре та до не ти ре зул тат ску
неизвесност...
На срећу поклоника спорта
из Панчева, тако нису мислили и мом ци у жу то-цр ној
спорт ској опре ми. Ди на мовци су у другом полувремену додали гас, играли су

агресивно и ефикасно у нападу и потпуно су сломили отпор ривала, који је готово нестао с терена. Победник је био
познат већ после првих шестседам минута игре у другом
полувремену...
Момци које предводи тренер Аким Комненић тако су
показали завидан ниво форме
већ на старту другог дела шампионата, а у остваривању убедљивог тријумфа у Кикинди
није им сметало ни то што је
ривал имао само шест минута
искључења, наспрам њихових
дванаест.
Било како било, рукометаши из нашег града наставили
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кола првом пратиоцу Железничару из Ниша умакли су за
шест бодова.
Важан тријумф у Кикинди
остварили су: Милошевић, Павло вић (че ти ри го ла), Бу њевчевић (један), Шотић, Димитријевић (пет), Савић (три),
Зла та но вић, Дис тол (три),
Миленковић (шест), Баруџић
(десет), Голубовић (два), Костадиновић (седам), Милуновић, Вучковић, Радовановић и
Митровић (један гол).
Идућег викенда љубитељи
игре с „лепљивом лоптом” у
нашем граду могу очекивати
још једну рукометну посластицу. У Халу спортова долази
Пролетер из Зрењанина, који с
клупе предводи наш суграђанин Љубомир Обрадовић. Зрењанинцима баш и не цветају
руже у шампионату, али то не
значи да неће бити доброг рукомета на Стрелишту. Напротив. Овај меч, који почиње у
19 сати, никако не би требало
пропустити.

НОВОСТИ СА ШАХОВСКЕ ТАБЛЕ

ЏУДО-ТУРНИР

ВИКЕНД У ЗНАКУ „АЉЕХИНА”

БРОНЗАНИ
МИЛА И ВУК

На кадетском турниру у Лазаревцу, који је прошлог викенда организовао ШК Колубара,
чланови Шах клуба „Аљехин”
из Панчева освојили су седам
медаља.
У групи најмлађих такмичара сва три одличја су заслужили наши мали суграђани. Највреднији трофеј, са свим победама, зарадио је Аљоша Каначки. Друго место, са само једним поразом, припало је Јовану Витасу, а бронзом се окитио Вукашин Ковачевић.
Занимљиво је било и у такмичењу млађих девојчица. Нина Јочић је освојила сребрну
медаљу на свом дебитантском
турниру. У конкуренцији млађих дечака Андреј Добричан,
иако најмлађи у тој групи, зарадио је бронзано одличје, а
медаљу истог сјаја заслужио је
и Вук Каначки, али у конкуренцији старијих дечака.
Чла но ви ма пан че вач ког
клуба трофеј није измакао ни
у најстаријој групи – Михаило Пасер је са само једним

поразом на турниру заслужио
сребро.
Постигнутим резултатом Шах
клуб Аљехин је још једном доказао да је један од најуспешнијих и најперспективнијих
кадетских клубова у држави.
Млади шахисти из нашег
града по сти гли су од ли чан

резултат и на викенд-турниру
у организацији ШК-а „Глига” у
Батајници.
У најмлађој групи шахиста
Андреј Добричан је са шест победа из седам партија заузео
прво место, али у накнадном
доигравању му је ипак припало сребрно одличје.

На џудо-турниру „Трофеј Вршца”, који је организовао тамошњи клуб Локомотива, учествовали су и такмичари ЏК-а
Панчево.
Као и много пута до сада,
талентовани борци су се и с
тог надметања вратили окићени медаљама.
У категорији до 34 кг, у својим конкуренцијама, бронзане
медаље су освојили старија полетарка Мила Калинић и старији пионир Вук Вељковић.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЕВРОПСКИ ДЕБИ
ЗДЕШИЋА
Репрезентација Србије у каратеу обавила је завршне припреме у Крагујевцу, а најбољи
кадети, јуниори и млађи сениори у нашој земљи отпутовали
су на Европско првенство, које
се одржава од 6. до 9. фебруара у Будимпешти.

У састав репрезентације Србије која ће покушати да оствари што бољи резултат у главном граду Мађарске уврштен
је и такмичар Динама Александар Здешић. Он ће се надметати у катама појединачно
у конкуренцији јуниора. Резултатима које је остварио у
2019. години Александар је
апсолутно заслужио позив у
национални тим, а ово ће бити његов деби на европском
првенству.

МАРКО КАО ФИШЕР
Пр ви при ват ни Ша хов ски
савез Србије из Београда протеклог викенда је организовао
кадетско државно првенство у
брзопотезном шаху за 2020.
годину.
Темпо игре је био савремени „блиц” од три минута по
играчу плус две секунде бонификације по потезу, а такмичари су били подељени у три
старосне групе.

Ово је друго Првенство Србије у овој атрактивној шаховској
дисциплини које је организовао овај савез. На претходном
је наш суграђанин Марко Милановић освојио прво место у
Србији у класи до четрнаест
година.
Ове године млади Милановић је лествицу подигао још
више, пријавивши се за најстарију групу, где су се надметали играчи до осамнаест
година.
После осам кола резултат је
исти као и прошли пут – „фишеровски”. Марко је остварио
осам победа из осам партија,
па је тако заслужио велики пехар за апсолутног победника
турнира, златну медаљу, али и
бесплатно учешће на наредном
Првенству Србије у организацији овог шаховског савеза.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ТАМИШ САВЛАДАО ЛИДЕРА
Важна победа
панчевачких
кошаркаша

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР
субота, 19 сати

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – СПАРТАК (Љ)
субота, 16 сати
мушкарци
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВИРТУС БАСКЕТ
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

Кошаркаши из Чачка су на
полувремену имали три поена
„вишка” (38:41), па се велика
битка очекивала и у наставку
утакмице.
Већ почетком другог полувре ме на Јан ко вић је но вом
„тројком” изједначио на 41:41,
а онда је уследио период игре
који је протекао у знаку гостију. Чачани су некако лако стигли до осет ни је пред но сти
(45:54), Панчевци се нису пре-

давали... Ново појачање Тамиша Дерик Фенер украо је једну
лопту, а потом ју је „закуцао” у
кош ривала за 51:56. Тренер
Борца Марко Мариновић реаговао је тајм-аутом, гости су
убрзо повели с 51:60, па је и
Бојан Јовичић затражио предах за своје момке. И успело
је. Саша Радовић је у последњим секундама поентирао, уз
фаул противника, а потом је
био сигуран и с линије слобод-

них бацања, па је пред последњи период утакмице резултат
гласио 55:60.
Најузбудљивија је била четврта четвртина. Одговорност
је на почетку последњег периода преузео Алекса Чабрило,
који је с три узастопне „тројке” потпуно преокренуо ток
утакмица, али и резултат, па је
Тамиш после три минута игре
водио са 64:63. Чачани нису
одустајали ни тада, па су убрзо

они опет били у предности –
64:67. Бојан Јовичић је поново
био приморан да затражи тајмаут, а онда су се разиграли Милош Николић и Саша Радовић... Ни овај сусрет није протекао без кошаркашке драме.
Нешто мање од два минута пре
краја утакмице Борац је водио
с три поена разлике (76:79), а
онда су момци Бојана Јовичића додали гас... Најпре је поен ти рао Пр ља, Ни ко лић је

после соло продора повисио на
82:79, а потом је овај сјајни
плеј Тамиша, двадесетак секунди пре краја, оба пута био
сигуран и с линије слободних
бацања, за коначних 84:79 и
велико славље на терену и трибини Хале спортова. Емоције
су „провалиле”, било је и суза
радосница... Тамиш је тако постао тек друга екипа која је ове
године добила Борац у КЛС-у.
– Надам се да ће нам ова победа дати ветар у леђа да будемо прави и на наредним утакмицама, јер нам предстоје изузетно велика искушења – рекао је после утакмице кошаркаш Тамиша Аљоша Јанковић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Николић (10 поена), Ча бри ло (18), Ра до вић
(13), Васић (три), Павићевић
(два), Фенер (четири), Вукоји чић, Пр ља (14), Јан ко вић
(седам), Лучић, Роудс (13 поена) и Лабудовић.
– Честитам мојим момцима
на великој победи, али и екипи Борца на свему што чини
ове сезоне. Одиграли смо добар меч, веровали смо да можемо стићи до победе и успели смо да искористимо умор
кошаркаша из Чачка. Нисмо
имали ни среће у неким претходним утакмицама, сада је све
било како треба, али овај тријумф нам ништа неће значити
ако и у наредним мечевима не
будемо играли на истом нивоу.
Морамо да наставимо у овом
ритму, да дамо све од себе како бисмо изборили опстанак у
лиги – истакао је на конференцији за новинаре тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Већ у петак, 7. фебруара, екипу из нашег града чека ново
велико искушење. На програму је пут у Нови Пазар...

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДЕЈАН ПЕШИЋ ВИЦЕШАМПИОН
Панчевачка „дружина”
на правом путу
Следи финале
Купа Србије у Нишу
У Новом Саду је прошлог викенда одржан трећи међународни турнир у стрељаштву
под називом „Војводина куп”.
На том престижном надметању учествовало је 110 стрелаца из шест земаља. У врло јакој конкуренцији такмичари
Стрељачке дружине „Панчево
1813” поново су остварили запажене резултате.
Дејан Пешић је одлично пуцао у квалификацијама, па је
са 622,9 по го ђе них кру го ва
освојио друго место. Наш суграђанин је био одличан и у
финалу, где је у конкуренцији

Овог викенда
Рукомет

На реду су најважније
утакмице
Субота, 1. фебруар – дан који
ће љубитељи игре под обручевима у нашем граду дуго памтити. На програму је било 18.
коло Кошаркашке лиге Србије,
а у Хали спортова на Стрелишту гостовао је један од најбољих српских тимова. Неприкосновени владар КЛС-а и лидер
АБА 2 лиге – Борац из Чачка.
Иако је играо на свом терену, Тамиш је у овај дуел ушао
као потпуни аутсајдер – оптерећен двама несрећним поразима у последњим тренуцима,
с пољуљаним самопоуздањем,
с притиском борбе за опстанак
у лиги...
Ипак, на радост свих љубитеља спорта у нашем граду, тим
из Панчева је још једном показао да је најбољи када је најтеже. Када су сви почели да га
отписују... Тренер Бојан Јовичић је успео да „убеди” своје
играче да могу да побеђују, па
се на Стрелишту у суботу увече славио и велики тријумф:
Тамиш–Борац 84:79, по четвртинама: 21:17, 17:24, 17:19 и
29:19.
Кошаркаши из нашег града
су храбро започели овај сусрет.
Најпре је поентирао Предраг
Прља, а „тројка” Џерида Роудса за 5:0 већ на самом старту
подгрејавала је неки притајени оптимизам да Тамиш може
стићи до великог изненађења.
Чачани су узвратили истом мером, али је убрзо и Лазар Васић погодио за три поена... Тамиш је био потпуно равноправан с лидером, није устукнуо
ни за педаљ. Није се уплашио.
„Тројка” Милоша Николића у
последњим секундама прве четвртине за 21:17 дефинитивно
је потврдила да Тамиш има велику шансу...
Велика борба на сваком делу терена водила се и у другој
четвртини. Гости су заиграли
ефикасније, успели да изједначе, па и да поведу, али да се
превише „одлепе”, није им дозвољавао одлични Роудс, који
је у тим моментима био централна фигура на терену. Поентирао је из разних ситуација, а када је на три минута до
полувремена украо једну лопту Чачанима, „закуцао” у њихов кош и смањио на 32:33, атмосфера у хали дошла је до
тачке усијања. Борац је „тројком” мало утишао гледалиште,
али је већ у следећем нападу
Аљоша Јанковић узвратио Чачанима на исти начин, за 36:39
и ново одушевљење публике.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

осам најбољих стрелаца у гађању из ваздушне пушке освојио вицешампионску титулу.
Врло мало му је недостајало
да понови успех од пре две године, када је тријумфовао на
првом „Војводина купу”.
Иако још увек кадет, Алекса
Ракоњац је са 603,4 круга заузео шесто место у конкуренцији јуниора који су се надметали
у гађању из ваздушне пушке.
Већ следећег викенда у Нишу члановима Стрељачке дружине „Панчево 1813” предстоје нова велика искушења. Дејан
Пешић ће се борити за нову појединачну медаљу, а заједно са
својим клупским друговима
Алексом Ракоњцем и Габриелом Даутовићем покушаће да
се домогне екипног пехара у
финалу Купа Србије. На том
такмичењу учествоваће и сени-

32:42

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Врање: ВРАЊЕ–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ

3:1
3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ

84:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС
Панчево: ДИНАМО–БНС

93:72
86:59

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КАЧАРЕВЦИМА
ШЕСТ МЕДАЉА
У суботу, 1. фебруара, одржан
је традиционалан турнир „Трофеј Вршца”, којим је и званично почела нова такмичарска
сезона у овом спорту.

Надметало се 500 бораца из
67 клубова из Русије, Бугарске,
с Кипра, из Македоније, Грчке, Румуније, Црне Горе, Мађарске, БиХ, Украјине, Италије, Холандије, Словеније, Хрватске и Србије.
У тако јакој конкуренцији запажени су били и млади такмичари Џудо клуба Јединство из
Качарева. Најуспешнији је био
Кристијан Лехни, који је освојио најсјајније одличје. Немања
Нишић и Илија Анђеловић окитили су се сребром, а бронзе су
заслужили Јана Пејновић, Милица Пешић и Милош Стојановић.
Уче ство ва ли су и: Алек са
Лехни, Дејан Николић, Оливер Пољак, Алекса Бокун, Дамјан Мелиш, Лазар Ристовски,
Ксенија Аврамовски и Жељана Велковски.

ШАХОВСКИ КУТАК

Campe
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3
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1
A

орски тим панчевачких „пиштољаша”, док ће се млади Велимир
Нинковић борити за трофеј у

јуниорском финалу у гађању из
ваздушног пиштоља.
Срећно, „дружино”!

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кф1)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

СУСРЕТ РУКОМЕТНИХ ВЕТЕРАНА У НОВОЈ ГРАДИШКИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР
СТИГАО У ПАНЧЕВО
Сјајан успех наших
суграђанки
Биљана Зубић
најефикаснија
Рукометне ветеранке Динама учествовале су прошлог викенда на десетом
међународном турниру „Иво Петрановић” у Новој Градишки.
Као и сваке године, такмичење је било врло квалитетно, а учествовало је десет женских и четрнаест мушких екипа
у конкуренцији ветерана, и то из: Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Северне Македоније и Србије.
Ветеранке Динама су у групи одмериле снаге са Ђевђелијом и Сомбором.
Оба меча су решиле у своју корист, па
су се као најбоље у својој групи пласирале на даље такмичење. Прваци група
су потом имали међусобне дуеле. Панчевке су најпре тријумфовале над екипом Фрајле, која је била сачињена од
играчица из Лознице и Шапца, а потом
су у великом финалу надвисиле и Слободу из Тузле, па су тако освојиле победнички, али и прелазни пехар.
Поред најзначајнијег трофеја, у наш
град је стигло још једно лепо признање.

У сенци

Наша суграђанка Биљана Зубић била је и
најефикаснија рукометашица на турниру.
Експедицију Динама су чинили: Вера Битевић, Јелена Јовановић, Слађана
Филиповић, Наташа Станчул Мисаљевић, Снежана Милићев, Биљана Зубић,
Марија Крстић, Марика Алити, Биља
Симић, Весна Жилевски, Јасмина Дангубић, Радмила Кресовић, Владимир

Симић, Драгана Антонијев, тренер Зорица Марков и руководилац екипе Мирјана Косановић.
Као сваки сусрет ветеранки и ветерана,
и овај турнир је обележило лепо дружење, уз евоцирање успомена на неке лепше дане. Сви учесници такмичења у Новој Градишки разишли су се са жељом да
се и догодине виде на истом месту. А. Ж.

Ствараш хероје од оних који то не заслужују да буду.
Јер су, наоко, храбри.
И пошто те њихове речи носе.
Знају они то: ако нису хероји, не значи да су глупи.
Тиме само ојачаваш њихово самољубље.
Онда су још безобзирнији и још мање хероји.
Док је онај херој кога треба да бодриш, онај у теби.
Пречесто усамљен, у сенци измаштаних.

ПРОМОВИСАН СПОРТСКИ КАЛЕНДАР ПАНЧЕВА

ДВАНАЕСТ МЕСЕЦИ – ДВАНАЕСТ ХЕРОЈА

Најбољи спортисти из нашег града заслужили су још једно лепо признање. Први пут у нашем граду промовисан је календар Спортског савеза Панчева, на коме
се налазе најуспешнији појединци и клубови који су обележили протеклу годину.
Тако ће они који су својим резултатима постали спортски хероји у 2019.

на неки начин обележити и 2020. годину. Ово је први пут да је Спортски савез
нашег града штампао календар на коме се налазе најуспешнији спортисти и
спортски радници Панчева.
– Честитам још једном свим награђеним спортистима, а користим ову
при ли ку да за хва лим мо јим са рад -

ницима Де ја ну Пе ри ћу и Не на ду
Славковићу, који су најзаслужнији за
то што је једна лепа идеја спроведена
у дело – рекао је на промоцији календара Слободан Битевић, председник
Спортског савеза Панчева.
Почев од првог месеца у 2020. години, на календару су се нашли: џудотренер Марко Атанасов, пливачица Ања
Цревар, рукометаш Иван Дистол, атлетичарка Марија Мркела, џудиста Алекса Ђуровић, рвачица Јована Вићентић,
стрелац Алекса Ракоњац, теквондисткиња Милица Неделковски, каратиста
Александар Здешић, џудо-ветеран Славко Станишић, боксерски тренер Звонимир Димитријевић и екипа Рукометног
клуба Динамо.
Како су челници Спортског савеза поменули, требало би да издавање календара с ликовима најуспешнијих појединаца и клубова постане традиција у нашем граду.
А. Ж.

Негде између
Верујеш у помоћ споља.
Јер мислиш да ако код тебе не штима, мора да постоји штимер.
Твојих умних послова.
Осећања.
Твог срца, из ког је измилела храброст за одлучност.
Штимер можда и постоји, али уздати се у њега више него у себе...
Е, то није природно, ни добродошло никоме и нигде.
Ни негде између таме и светла.

НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

ЗАПАЖЕН НАСТУП ПАНЧЕВАЦА
У Националном бадминтон центру у
суботу, 1. фебруара, одржан је први овогодишњи „АБЦ турнир”, који је окупио
такмичаре из целе Србије.
У елитној категорији женског дубла
тринаестогодишње Марија Самарџија
(БК Динамо) и Маша Алексић (БК Панчево) оствариле су најбољи успех до
сада, заузевши четврто место у сениорској конкуренцији. На Ц-турниру је
најбољи такмичар из Панчева био Иван
Косановић, освојивши сребрно одличје у категорији мушкараца појединачно, као и бронзану медаљу у конкуренцији мушког дубла са Андрејом
Шереметовићем.
Уз богат такмичарски програм на овом
турниру, одржан је и практични део судијског курса Бадминтон савеза Србије.

На светлу

Чланови панчевачког Динама Катарина Виг, Милица Стамболија и Вања
Бокан судили су мечеве највишег ни-

воа, уз менторство и помоћ Горана
Јелесијевића, међународног судије у
бадминтону.
А. Ж.

Скривање од суморне свакодневице замара.
Па се онда уморан замараш још више.
Питаш се: има ли излаза а да не заболи?
Схваташ: не, нема!
Ни до чега великог не долази се лако.
А не постоји ништа веће од унутрашњег мира.
Помучи се, вреди.
Појави се на светлу!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марија Клипа,
професор
енглеског језика:
– Провешћу време
с друштвом. Најављују
лепо време. План
ми је да одем до
Хиподрома да
видим коњиће.

Марко Иванчевић,
рукометаш:

Дарко Миленковић,
рукометаш:

– У суботу имамо
важну утакмицу. После
тога следи искључиво
одмарање. Недеља је
идеалан дан за шетњу
и опуштање, без
икаквих обавеза.

– Почиње првенство
„Аркус лиге” и у суботу
смо фокусирани на
утакмицу. Долази нам
екипа „Пролетера” из
Зрењанина. У недељу
ћемо се одмарати.
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