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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПОСТАВЉЕН ТЕМЕЉ ЗА ФАБРИКУ КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ”

Пише: Драгана Кожан

Нема
бесплатног
ручка
Нашој редакцији се недавно јавила читатељка која дели проблем све већег броја грађана
Србије. Она је, наиме, недавно
била позвана на „бесплатну” вечеру на којој је одржана презентација одређених производа.
Чули сте сигурно и ви за такве
скупове на којима поједете који
скроман залогај, док заузврат
сатима слушате смарања о којекаквој постељини, јастучићима
и ћилимима на којима само још
Аладин није долетео или козметици која после два наношења
од бабе направи девојку.
Наша суграђанка је просто
летела на крилима слаткоречивих обећања продавца, који је,
јасно је као дан, с десетком прошао обуку о томе како муштерији извући паре пре но што
укључи мозак. Заведена примамљивим потенцијалним наградама и понудом да плати на рате, којом је реална цена вешто
закамуфлирана, жена се упецала и – потписала поруџбеницу!
И, како то обично бива, тек
кад је дошла кући и кад јој се
разбистрило у глави, наједном
је увидела не само да је наручени производ прескуп (и да јој је
поједена вечера урачуната у цену) већ и да јој заправо уопште
није потребан. Добро претпостављате: покушала је да откаже и да, у праву сте – рекли су
јој да то није могуће.
Међутим, она се врло лепо
информисала о својим правима, која је дотичној господи издекламовала и припретила им
инспекцијом. Слутите већ: наједном је отказивање поруџбине
постало могуће. Уколико се и ви
нађете у истој ситуацији или познајете некога ко одлази на овакве промоције, знајте да је Закон о заштити потрошача у
овом случају на страни купца.
Он каже да приликом куповине
робе ван пословних просторија
трговца имате право да у року
од четрнаест дана од потписивања поруџбенице (уговора) изјавите да одустајете од куповине без навођења разлога и плаћања пенала. Довољно је да продавцу ставите до знања да познајете прописе, па ће врло брзо
одустати од покушаја да вам
ували робу. У случају опирања
спомените још две чаробне речи: „инспекција” и „адвокат”.
И, наравно, имајте увек на
уму да бесплатан ручак не постоји. Сачекаће вас „конобар” с
рачуном, ако не на мосту, а оно
на ћуприји. Јер све, баш све се у
животу плаћа – или новцем,
или сузама, или живцима или
срцем, како већ ко одабере.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 13. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈАЧАЊЕ ЕКОНОМИЈЕ ГРАДА
Улагање од 120, а
планирана продаја
у вредности од око
440 милиона евра
Наш град изабран због
близине универзитета у
Београду и потенцијала
квалификованих
стручњака
„Инвестиција овог обима
утицаће на повећање
прихода Панчева”, рекао
председник Србије Вучић
Немачка компанија „Брозе” поставила је 6. марта камен темељац за развојни и производни комплекс у северној индустријској зони у Панчеву.
Свечаност је одржана уз присуство
гостију из политике и привреде, међу
којима су били председник Србије
Александар Вучић и покрајински
премијер Игор Мировић, амбасадор
Немачке у Србији Томас Шиб, као и
градоначелник Панчева Саша Павлов. „Брозе” планира да од лета
2021. на локацији која обухвата
220.000 квадратних метара у нашем
граду покрене серијску производњу
мотора и електронике за модуле вентилатора за хлађење.
У камен темељац је „усађена” временска капсула, а у њој је, међу само седам симбола који ће бити ту
док зграда „Брозеа” постоји, место
на шло и про шло не дељ но из да ње
„Панчевца”.
Нових 1.100 радних места
Извршни потпредседник за пословање „Брозе групе” Томас Шпанглер
рекао је да она „снабдева аутомобилску индустрију са око 200 милиона
електричних мотора годишње”.

Слева надесно: Томас Шпанглер, Томас Шиб, Михаел Стошек,
Александар Вучић, Симоне Симон, Игор Мировић и Саша Павлов
електромоторе. У првој фази се гради погон у коме ће се производити
аутомобилске компоненте и управна зграда са око 60.000 квадратних
метара простора.
Управни одбор је већ одобрио 120
милиона евра за улагање у нови
„Бро зе ов” фа брич ки ком плекс.
Компанија се припрема како би била конкурентна на тендерима за
електричне моторе и електронику и
да би до 2025. године у Србији
оства ри ла пла ни ра ну про да ју у
вредности од око 440 милиона евра.
То укључује и до 1.100 радних места

„ПАН ЧЕ ВАЦ” У ВРЕ МЕН СКОЈ КАП СУ ЛИ
На крају свечаности у камен темељац је положена временска капсула, а седморо људи се „побринуло”
за њен садржај. Најпре, после речи водитељке програма да се „капсула скоро никада не отвара, а ако
се то ипак у далекој будућности догоди, наши потомци ће моћи да
прочитају шта се почетком марта,
поред постављања камена темељца за фабрику компаније „Брозе”,
давне 2020. године дешавало у
граду” – градоначелник Панчева
Саша Павлов је у капсулу убацио
– Одговарамо на све већу потражњу за нашим производима ширењем наше глобалне развојне и производне мреже и јачањем наше конкурентности – подвукао је он.
Ово је „Брозеова” прва локација
у Србији и његова девета фабрика у све ту ко ја про из во ди

Превозна средства.
На кеју, ових дана
Снимио: Милан Шупица

прошлонедељно издање „Панчевца”, што је, иначе, била његова
лична жеља.
Троје људи из највишег менаџмента „Брозеа” за поколења је
оставило планове фабрике, амбасадор Немачке у Србији Томас
Шиб значку-симбол немачко-српског пријатељства, председник
Покрајинске владе Игор Мировић
значку-симбол
присаједињења
Војводине Србији, а председник
државе Александар Вучић новчић
с ликом Ђорђа Вајферта.
за за по сле не у сек то ру раз во ја,
продаје, набавке и производње. Поред погона, градиће се и развојни
центар.
Председавајући „Брозе групе” Михаел Стошек је рекао:
– Улагања у источноевропска тржишта саставни су део нашег глобалног програма „Future Brose”, којим
желимо да значајно умањимо трошкове и истовремено побољшамо
иновативне способности. На овај начин стварамо услове да „Брозе” настави успешан развој и ширење пословања.
Како се могло чути, немачка компанија се одлучила за Србију и Панчево на основу анализе тржишта широм Европе. Закључено је да су предности индустријске зоне која се налази северно од главног града висок
потенцијал квалификованих стручњака, као и близина универзитета у
Београду и реномираних факултета.
У овом фабричко-развојном комплексу биће потребни програмери
софтвера и хардвера, системски и
пројектни инжењери, као и руководиоци и запослени у секторима производње, логистике, контроле и људских ресурса.
Томас Шпанглер је нагласио:
– Препознали смо српску Владу и
власти као конструктивне партнере.
У име Управног одбора и руководства „Брозе групе” желим да вам захвалим на професионалној сарадњи
и брзим одлукама. У наредних

неколико недеља ћемо интензивирати контакте са универзитетом.
Високообразовани у развојном
центру
Председник Републике Србије Александар Вучић, обраћајући се присутним привредницима, политичарима
и новинарима, казао је:
– Успели смо да иновативан и дугорочно оријентисан породични посао доведемо у Србију. Задовољство
ми је што овако успешан и светски
познат добављач за аутомобилску индустрију обезбеђује изузетно радно
окружење и атрактивна радна места.
На тај начин компанија „Брозе” доприноси јачању економске снаге
Панчева и привредном развоју Србије. За ово живите и радите, за овакве
дане. Колико год пажње да посветимо изградњи ове фабрике, није довољно. Ово је једна од најбољих ствари која се Србији догодила у последњих педесет година. У фабрици ће
радити 1.100 људи, с платама у распону од 750 евра за обичне раднике,
до 2.100 евра, колико ће за шест година имати инжењери. „Брозе” је једна од фабрика која ће да мења све, не
само у Панчеву и Банату већ ће позитивно да утиче и на Београд и целу
Србију. За нас то значи додатни извоз
од 450 милиона евра.
Председник Вучић је рекао представницима „Брозеа” да је поносан
на то што су изабрали Србију, у којој
„има још много одличних локација
ако будете желели да саградите још
неку фабрику”. Он је нагласио да
„Брозе” производи „све што може да
нам падне на памет од делова за аутомобиле”.
– Нема шта не раде, око 50 одсто
свих новонаправљених аутомобила у
свету има делове које је направила
фабрика „Брозе”. У оквиру ове инвестиције градиће се и развојни центар, који ће имати сарадњу са универзитетима у Београду и Новом Саду. Овде ће 41 одсто запослених, односно 460 радника, бити високообразовано. Захвалио бих немачким
предузећима, али и немачкој влади и
амбасади у Београду на помоћи у
привлачењу немачких инвестиција у
Србију. Сигуран сам да нисмо увек
испуњавали све захтеве наших немачких пријатеља, али смо се трудили да урадимо највећи део, све што
можемо. Верујем да због тога постоји
та врста поверења између нас и немачких компанија. Ово је ваша кућа,
ви сте толико важни за Србију и у вези са свим што се буде збивало у Србији консултоваћемо се и с вама, као
и с другим немачким фирмама – поручио је Вучић менаџменту „Брозеа”
и истакао да немачке компаније у
Србији запошљавају више од 65.000
људи.
Председник је казао и да, што се
услова пословања тиче, неће бити

ДЕО СВА КОГ ДРУ ГОГ
АУ ТО МО БИ ЛА НА СВЕ ТУ
Компанија „Брозе” је по величини четврта породична компанија
на свету која снабдева аутомобилску индустрију. Она развија и
производи мехатроничке системе
за аутомобилска врата и седишта, као и електричне моторе и
електронику, између осталог за
системе управљача, кочнице, мењаче и хлађење мотора.
Око 26.000 радника на 64 локације, у 24 земље, остварује
промет од 6,2 милијарде евра.
Свако друго возило у свету садржи бар један „Брозеов” производ.
повећавања корпоративних такси и
ПДВ-а, већ да ће се обавезе само смањивати, „посебно порези и доприноси на плате, јер желимо да додатно
помогнете наше раднике и да остварујете већи профит”, и додао да ће се
ова инвестиција одразити и на наше
спољнотрговинске билансе и БДП и
укупно економско стање у Србији.

Александар Вучић:
„Колико год пажње да
посветимо изградњи ове
фабрике, није довољно.
Ово је једна од најбољих
ствари која се Србији
догодила у последњих
педесет година.”
– Многи градови су чезнули да добију фабрику попут ове, а инвестиција овог обима утицаће на повећање
прихода Панчева, чиме ће град имати више новца за инфраструктурне
пројекте о којима су Панчевци досад
могли само да сањају. Уз то, утицаће
на цене квадрата стамбеног простора
и рад угоститељских објеката, а у
економском смислу ће у Панчеву све
да расте. „Брозе” значи и за јужни
део Баната – Ковачицу, Опово, Алибунар – али и за Београд – закључио
је Вучић.
Новинари су, потом, како би се
уверили у немачку иницијативност,
„завирили” ка градилишту, тј. обишли га и на њему се, заиста, увелико
ради. Нова фабричка постројења за
производњу аутомобилских компонената и управна зграда полако добијају бетонске обрисе. Завршетак
ових радова планиран је за наредно
пролеће.
С. Трајковић
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КОРОНАВИРУС И У СРБИЈИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОНО ШТО СВАКАКО МОРАТЕ ДА ЗНАТЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Ако вам цури нос и боли вас
грло, нисте заражени коронавирусом, јер упала плућа изазива сув кашаљ без цурења из
носа. Ово је најједноставнији
начин да просудите јесте ли
жртва светске пандемије – каже италијански лекар који је
на позив кинеске владе саставио листу савета грађанима.
Коронавируси нису отпорни
на топлоту и већ на 26-27 степени умиру. Зато треба пити
што више топлих напитака као
што је чај. То није лек, али испијање топле течности ефикасно уништава вирусе.
Излажите се сунцу иако је
хладно. Зимску одећу којој није потребно свакодневно прање

треба проветрити напољу јер
сунчеви зраци уништавају вирусе.
Уо би ча је на
сред ства
з а

прање
веша убијају вирус.
Вирус на металној површини живи и
до дванаест сати. Зато запамтите да после контакта с
било којом металном површином темељно оперете руке сапуном.
У ор га ни зму ви рус мо же

КА ДА СЕ ОБРА ТИ ТИ ЛЕ КА РУ
Телефон 062/88-69-721 Завода за јавно здравље Панчево, Пастерова број 2, доступан је од 8 до 22 сата за
све оне који имају одређене
симптоме респираторних инфекција што подсећају на коронавирус, а који су у претходном периоду боравили у
подручју захваћеном вирусом
Ковид-19, и позивом на тај
број могу добити све потребне информације, као и препоруке за даље поступање,
од дежурног епидемиолога.
У таквим случајевима није потребно ићи у дом здра-

вља или болницу, нити шетњом и другим активностима излагати друге грађане
по тенцијал ним ри зи цима,
већ се треба одмах обратити дежурном епидемиологу
на неки од до ставље них
телефона.
За ближе информације
можете позвати број 064/8945-235, који је отворило Министарство здравља, као и
Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут” (Ул. др Суботића бр.
5, 11000 Београд) на тел.
011/26-84-566.

остати активан од шест до дванаест сати.

Превентива
Најлакше ћете се заразити додиривањем предмета и површина на јавним местима, као што
су ограде, кваке, ручке у аутобусу... и зато треба често
прати руке. Вирус на
вашим рукама
може да
живи

са мо
пет до десет минута,
али и за то време,
иако кратко, можете се
инфицирати ако протрљате очи
или додирнете нос.
Препоручује се гргољење антисептиком како бисте елиминисали или смањили број клица док су још у грлу (пре него
што се спусте у плућа).

Пијте бар мало воде сваких
петнаест минута. Чак и ако вирус уђе у уста, попијена вода
или друга течност ће вирус пренети кроз једњак до стомака, а
тамо ће га стомачне киселине
убити.

Симптоми
Код особе која има коронавирус прво се зарази ждрело и
она осети да јој је суво грло.
Ти симптоми трају три-четири
дана.
Након тога вирус се спаја с
назалном течношћу, продире
у душник и улази у плућа, изазивајући „Вухан пнеумонију”.
Овај стадијум траје пет-шест
дана.
Упала плућа, висока температура и отежано дисање симптоми су заражености вирусом
Ковид-19. Оболелом је нос запушен тако да има осећај да се
дави. Уколико има ове симптоме, важно је да одмах потражи лекарску помоћ.

OВО МОЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ НА ПОСЛУ
Често перите руке. Додатно
користите средства за дезинфекцију (гелове) ако су
вам на располагању.
Избегавајте руковања.
Користите папирне убрусе
за брисање руку.
Одржавајте растојање од
најмање једног метра са сваким ко кашље или кија.

Користите једнократне чаше за воду/кафу.
Редовно бришите радне
површине и апарате (столове, телефоне, тастатуре...)
дезинфекционим средствима и папирним убрусом.
Проветравајте просторије.
Користите степенице уместо лифта.

Како је и зашто девојчица (12) украла бебу

РАДОВИ

Измене у
Првомајској
Од 11. марта до 6. априла
2020. године, у складу са
одобреним пројектом привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова „Појачано одржавање државног пута I Б
реда бр. 10”, биће преусмерен саобраћај из десне у леву саобраћајну траку у зони
од укр шта ња Пр во мај ске
улице са Улицом Боре Станковића до укрштања Првомај ске ули це са Ули цом
Жарка Зрењанина у Панчеву – саопштено је из Градске управе.

иначе о васпитно запуштеној
девојчици из дисфункционалне породице, која је многим
нашим суграђанима позната
већ неколико година, по томе
што је већ отуђивала ствари у
продавницама, као и колица
за бебе са улице, у којима би
потом возила пса. Наводно је
то чинила зато што је њена
млађа полусестра, такође беба, за коју је везана, смештена
у хранитељску породицу, те
јој недостаје. Девојчица не одлази у школу и често се може
видети како преко дана, али и
у касним ноћним сатима лута
по граду и проси, сама или у
друштву друге деце, или се
вози ау то бу сом. Сведо ци

ЦАРИНА

Шверц ретких рибица
Цариници су 10. марта на прелазу Хоргош спречили покушај кријумчарења 68 акваријумских рибица, међу којима
је осам примерака заштићене
врсте слатководних ража Potamotrygon motoro – саопштила
је Управа царина.
Прекршај је откривен када је
касно увече на ред за улазну
контролу пристигао аутомобил
„опел зафира” панчевачке регистрације, којим је петоро држављана Србије путовало из Чеше ка Панчеву. На уобичајено
питање о томе да ли имају нешто за пријављивање одговорили су да носе само лични пртљаг.
Међутим, приликом детаљне контроле у пртљажном простору аутомобила, испод торби с личним стварима, пронађено је пет термокутија од стиропора у којима су се налазиле
кесе напуњене водом, са укупно 68 живих примерака акваријумских рибица.
Међу њима је пронађено осам
примерака угрожене врсте слатководних ража Potamotrygon
motoro, заштићених ЦИТЕС
конвенцијом. Преостале акваријумске рибице припадају врсти Pseudotropheus zebra, познатијој као афрички циклид.

потврђују да уме да буде и насилна. Иако је већи број суграђана много пута до сада
овај случај пријављивао полицији и Центру за социјални рад, проблем није решен.
У Вишем јавном тужилаштву наводе да ова девојчица, будући да је млађа од четрнаест година, не подлеже
кривичној одговорности, па
се против ње због онога што
је учинила у недељу не може
водити поступак.
Тужилаштво је након догађаја од 8. марта о свему обавестило Центар за социјални рад
и де вој чи ца је по хит ном
поступ ку сме ште на у дом
„Споменак”. Како незванично

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Признање Првачком
Овогодишња награда за ликовну уметност „Сава Шумановић” додељена је уметнику
Миленку Првачком, који живи и ради у Сингапуру. Награда му је уручена 9. марта
на двадесет петој Међународној изложби „Art Expo” на Новосадском сајму, који је суоснивач тог признања, уз галерију „Бел арт” и Центар за визуелну културу „Златно око”.
Миленко Првачки је дипломирао и магистрирао у
Букурешту. Излагао је у Југославији и Европи од 1971. године, а у Сингапуру, азијском
региону, као и Аустралији и
Америци од 1993. године.
Његови радови се налазе у
многим музејским колекцијама широм света.
Један је од најистакнутијих уметника и ликовних
предавача у Сингапуру, добитник Медаље културе, једне од најзначајнијих награда за уметнике коју додељује Национални уметнички
савет Сингапура. Предавао
је на Факултету уметности
LA SALLE од 1994, а био је и
декан на том факултету десет година.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним
данима обавља др Ненад
Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT
дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулант на хи рур ги ја, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултативне прегледе обављаће др

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.

ЗА РУБРИКУ „ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ”
У кући наших суграђана Ж. З.
и Ј. Н. недалеко од новог бувљака у недељу, 8. марта, одиграла се драма каква се не виђа чак ни на филмовима. Пар
је, наиме, када се пробудио око
7 сати ујутру, установио да је
њихова осмомесечна беба, која је последњи пут нахрањена
три сата пре тога – нестала!
Тек неколико сати касније
беба је пронађена заједно с девојчицом (2008) у аутобусу који је саобраћао на једној приградској линији.
Испоставило се да се дванаестогодишњакиња која је
затечена с бебом тог јутра око
5.30 ушуњала у кућу ове породице и узела дете. Реч је

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
неки од најцењенијих 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.

сазнајемо, она је већ била и у
дому и у хранитељској породици, али се није тамо задржала, те се вратила код оца и
његове породице у једно приградско насеље. У тужилаштву
наводе и да ће против оца девојчице, као јединог старатеља, Центар за социјални рад
покренути судски поступак за
лишење родитељског права, будући да се дотични о детету
није адекватно старао ни у ранијем периоду. Но да ли је то
довољно? Трагедија је овог пута замало избегнута. Питање
је да ли ће тако бити и следећом приликом, ако се овим
слу ча јем си стем ко нач но
озбиљно не позабави.
Д. К.

ЏУДО У ЗРЕЊАНИНУ

Успешни клинци

Млади џудисти „Динама” имали су много успеха на међународном турниру „8. март” у
Зрењанину. У укупном пласману су заузели друго место.
Златне медаље су освојили:
Ирина Крстић, Никола Долинга, Никола Раданов, Алекса Ђуровић и Милица Секуловић.
Сребром су се окитили: Павле
Радивојевић, Милош Божић,
Никола Митић, Милена Секуловић и Никола Мирковић, а
брон зе су за слу жи ли Лен ка
Станковић, Урош Ђуришић и
Наталија и Голуб Стригић.
Сјајни су на овом такмичењу били и такмичари качаревачког „Јединства”.
Највредније трофеје су освојили Илија Анђеловић и Кристијан Лехни, док се Марија Остојић окитила бронзом.
А. Ж.

КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- Горан Додевски, специјалиресовани могу да ураде и ста абдоминалне хирургије
све вр сте ул тра звуч них из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панчевац” чињеница да све већи број
радити и преглед сондом Панчевки и Панчеваца бипреко једњака (ТЕЕ). И за ра Завод „Панчевац”, посебове услуге ангажован је је- но онда када је неопходно
дан од водећих стручњака урадити прегледе и анализе
у тој области – dr sc. med. на једном месту и добити
Слободан Томић, кардио- резултате што пре. С тим у
лог, доктор медицинских вези, треба подсетити и на
на у ка и ма ги стар кар - то да се у Заводу, примера
диологије са Ин сти ту та ради, све врсте лекарских
уверења издају
„Дедиње”.
за максимално
Суботом спедва сата.
ци ја ли стич ке
Као и увек до
ОРЛ прегледе
сада, и овог меради др Горан Телефон за
сеца су у ЗавоМитевски из информације:
ду за клијенте
панчевачке Опосмишљени и
ште болнице, 013/21-90-900
нови
пакети
ен до кри но ло шке др Гордана Вељовић, услуга по изузетно повољним
такође из Опште болнице, а ценама, а више о томе, као
уролошке њихов колега из и о додатним погодностима
исте установе др Небојша које остварују сви они који
Тасић. За прегледе из обла- поседују лојалти картице
сти гинекологије задужена Ауто-центра „Зоки”, погледајје др Весна Новичић Ђоно- те на рекламним странама
вић из Дома здравља Па- актуелног броја нашег листа.
Додатне информације молилула.
Као што је већ наглаше- жете добити путем телефоно, сви набројани специја- на За во да „Пан че вац”
листички прегледи обавља- 013/21-90-900 и 013/21ју се само суботом, а зака- 90-903, а новости пратите
зују се радним данима пу- и на сајту www.zavodpanтем телефона 013/21-90- cevac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.
Д. К.
900 и 013/21-90-903.

ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Све док се није јавио први случај коронавируса код нас,
представници власти су покушавали да народу дају поруке ’немојте да се плашите’ и ’то није тако страшно’.
Када се појавио вирус, од тада имамо озбиљног министра Лончара, који седи с докторима који су озбиљни и
који дају поруке какве треба да дају, тако да се ствар променила од када људи оболевају. Све мере које уводе
Француска, Немачка и Италија, све те мере треба увести
у Србији.
(Новинар Гојко Влаовић, телевизија Н1, 10. март)
* * *
Постоји доста материјала и истраживања која показују
да су радна права жена изузетно угрожена. На женама је
додатни притисак, из различитих разлога. Културолошких, јер она може и мора да издржи све, не може да одустане од посла где не прима зараду или је малтретирана. Такође, из практичних разлога – јер је на другом месту чекају исти такви услови, а можда и гори. Историјских, јер су жене далеко касније од мушкараца избориле
своја радна права, а нарочито она која су повезана с материнством – право на одсуство, родитељску накнаду и
слично. Зато је друштву и самим женама донекле прихватљивије да буду прве на удару.
(Прав ни ца Со фи ја Ман дић, елек трон ски бил тен
УГС-а „Независност”, 3. март)
* * *
Феминизам је борба против насиља. Физичког, вербалног, економског и симболичког. Од такве борбе користи
неће имати само жене, већ буквално – сви. И то је прва
ствар коју треба разумети: феминизам није борба „за жене”, већ борба против насиља и за равноправност! А ако
мислите да су „жене данас равноправне”, прочитајте статистике о броју убијених жена у породичном и партнерском насиљу! Није ово питање „ко је у праву”. Ово су чињенице. Борба против патријархата јесте борба за слободу, а слобода је оно што људи прижељкују, али и оно чега се плаше.
(Драматург Милена Миња Богавац, електронски билтен УГС-а „Независност”, 3. март)
* * *

Петак, 13. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТКАЗАНИ ПОЛИТИЧКИ СКУПОВИ ЗБОГ КОРОНАВИРУСА

НЕДЕЉЕ БЕЗ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА
Коначно сложни око нечега:
напредњаци, Савез за Србију и
Покрет слободних грађана неће промовисати своје страначке идеје у наредном периоду
Истовремено – у среду, 11. марта – предизборне скупове су
отказали највећи политички
актери. Председник Србије и
Српске напредне странке Александар Вучић одлучио је из
превентивних разлога, како би
се избегло ширење коронавируса, да се откажу сви
партијски скупови до 1.
апри ла. Он је чла но ви ма
странке рекао да је здравље
грађана најважније.
Према агенцијским вестима, и опозиција која
бојкотује изборе заказане
за 26. април отказала је своје активности из истог разлога.
Савез за Србију (СЗС) и Покрет слободних грађана (ПСГ)
одлучили су да до даљег откажу све скупове планиране у
кампањи бојкота због опасности од ширења коронавируса,
а „Двери”, које су део СЗС-а,
траже да се цео изборни процес одложи.

СЗС је предложио Влади Србије мере за које сматра да ће
заштитити становнике од потенцијалне заразе вирусом Ковид-19, међу
којима је и забрана
јавних окупљања
на отвореном и
у затвореном
простору.

них радника, запослених на
граничним прелазима, као и
свих осталих примарно угрожених категорија становништва.
Уз то, Савез за Србију
предлаже и да се свим
предузећима препоручи да омо гу ће
запослени-

Према том предлогу, неопходно је да се пропише обавеза
потпуне кућне изолације људи
који долазе из заражених подручја, привремено затворе све
предшколске и школске установе, као и сви факултети, те
да се обезбеди контролисано
снабдевање маскама здравстве-

ма да раде од куће у
наредном периоду, а позива
Владу да изради економски
план за помоћ компанијама и
запосленима који ће претрпети последице коронавируса, а
он би, према њиховом мишљењу, морао да се базира на смањењу оптерећења на зараде у

У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕТА ЕВРОПЕ

Унапређење рада локалне самоуправе
Циљ стварање
модерног
службеничког система,
заснованог на
компетенцијама,
знањима и вештинама

* * *
Постоји читав низ десничарских портала који су врло
малих капацитета и врло опскурних садржаја који шире
дезинформације о мигрантима. Дезинформације се крећу од неких заиста потпуно апсурдних – попут, рецимо,
вести да су у Врњачкој Бањи појели све псе, па до неких
дезинформација у које је лакше поверовати: о неким извршеним злочинима, силовањима, нападима… Та хистерија која у себи садржи и огроман ниво ксенофобије порасла је до тог нивоа да се веома лако шире садржаји из
других земаља и да се представљају као да су се десили у
Србији или се шире садржаји, вести од пре осам или 10
година које се представљају као актуелне. Чини се да читаоци имају веома слабу критичку дистанцу, чим виде
садржај који се тиче миграната, активира се систем предрасуда и због тога тако лако поверују.
(Новинар Стефан Јањић, Радио „Слободна Европа”, 5.
март)
* * *
Медијска и информациона писменост грађана Србије је
на ниском нивоу, па смо кренули од тога, са жељом да
публици покажемо како функционише процес производње вести – дословно производње. Као у некој фабрици, вести се производе у складу с потребама тржишта,
јер све је трговина. Желимо да код публике освестимо
овај процес и кажемо им да се запитају, када следећи пут
осете да некога или нешто мрзе, коме је то у интересу.
Задатак уметности је да нас лечи и поправља, а позориште као такво мора бити место слободе и развоја.
(Режисер Војкан Арсић, „Блиц”, 7. март)
* * *
Не мислим да морате да не волите своју земљу да бисте
отишли, ја сам само заволела свет. Мени се тај свет допао и хтела сам да живим у њему. Допала ми се какофонија мноштва култура, допала ми се слобода у глави која
вам дозвољава да останете оно што јесте или да пожелите да се обликујете мало другачије зато што сте под утицајем ствари које се око вас дешавају и о којима учите.
Када живимо у мањим системима, дође до засићења – да
немате више много опција да будете изненађени, да видите нешто што ће вама бити ново, а кад одете негде где
вам се то нуди, прија вам. Нисам ја све те нове ствари ни
волела, али сам добила нову перспективу да је свет мало
већи. Та ширина ми се допала и зато сам решила да ту
останем мало дуже. Није ми пало на памет, нити сам сањала, да ће то бити тридесет година, колико је сада.
(Глумица и шефице катедре на Калифорнијском институту уметности Мирјана Јоковић, „Данас”, 7. март)

наредном периоду, усмеравању средстава планираних за
инфраструктурне пројекте на
помоћ људима који ће остати
без посла, набавци неопходне
медицинске опреме и средстава за заштиту, увођењу строге
контроле цена потенцијално
дефицитарних производа, те
повећању плата лекара и медицинског особља.
Покрет слободних грађана
такође је саопштио да неће учествовати у јавним окупљањима, протестима, трибинама и
осталим активностима у оквиру кампање бојкота у Србији,
све док траје опасност од даљег ширења коронавируса.
ПСГ сматра да је то једина одговорна одлука за политичку организацију и позива представнике власти
да се поставе одговорно у вези с коронавирусом.
Бошко Обрадовић, лидер покрета „Двери”, мишљења је да
цео изборни процес у Србији
треба одложити због опасности од ширења коронавируса,
али и, како каже, нерегуларности које су уочене и пре расписивања избора.

Започет је процес модернизације службеничког система у
педесет градова и општина у
Србији, који су добили подршку Савета Европе и Европске
уније за стручно усавршавање
запослених и успостављање система управљања људским ресурсима у локалним самоуправама. Међу њима је и Панчево.
Овај процес унапређења рада део је програма поменутих
европских институција „Управљање људским ресурсима у
локалној самоуправи – фаза 2”,
који ће трајати до краја 2021.
Циљ је стварање модерног службеничког система, заснованог
на компетенцијама, знањима
и вештинама у складу са европским стандардима и принципима доброг управљања у локалним самоуправама.
Локалне самоуправе које су
укључене у овај програм добиле

су тзв. пакете подршке; то значи да ће оне током наредних
годину дана имати подршку
експерата Савета Европе, уз
чију ће помоћ мењати систем
управљања људским ресурсима. Тај процес подразумева
низ активности, које ће допринети побољшању квалитета рада управе у целини и водити к томе да управа постане добар сервис грађанима и
при вре ди. За сад је ура ђе на
процена учинка и развијени

су оперативни планови за унапређење следећих области: организација и планирање људских ресурса, попуњавање радних места, стручно усавршавање и оспособљавање, као и
оцењивање запослених, дисциплинска одговорност и жалбени поступак и комуникација, етика, вредности и култура организације.
Поред нашег града, у Јужнобанатском управном округу „пакете подршке” добили су Kовин

и Пландиште. Ове локалне самоуправе ће моћи да учествују
и на посебном позиву за доделу финансијских средстава до
30.000 евра за спровођење организационих промена у локалним администрацијама.
Програм је вредан четири
милиона евра, заједнички га
финансирају Европска унија и
Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи с Министарством државне управе и
локалне самоуправе (МДУЛС)
и Сталном конференцијом градова и општина (СKГО). Након прве фазе програма – од
2016. до 2018. године – у оквиру које је кроз различите обуке
прошло више од 1.500 учесника, а двадесет локалних самоуправа успешно сарађивало,
друга фаза програма започета
је у децембру 2018. и трајаће
до децембра 2021.
Програм ће активно подржати и рад Националне академије за јавну управу, централне институције за стручно усавршавање државних службеника и Савет за стручно усавршавање запослених у локалним
самоуправама.

ВЕСТИ – ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2020. ГОДИНЕ – ВЕСТИ
Ли ста „Vajdasági Magyar
Szövetség – Pásztor István – Савез вој во ђан ских Ма ђа ра –
Иштван Пастор” за републичке изборе има 250 кандидата,
међу којима је троје Панчеваца: на 62. месту је Моника Нађ,
на 102. Срђан Гајић, а на 245.
Иштван Бурјан.
Републичка изборна комисија прогласила је листу „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”. На њој је 250
имена, а на једанаестом месту
је једини Панчевац – Петар Јојић.
Јустина Пупин Кошћал из Панчева према свему судећи биће
посланик у Народној скупштини. Она је на осмом месту од
250 кандидата изборне листе
„Ивица Дачић – СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма”.
На изборној листи „Александар Вучић – За нашу децу” за
парламентарне изборе налазе
се двоје Панчеваца: на 17. месту је Сандра Божић, а на 170.
Марко Младеновић.
Покрајинска изборна комисија прогласила је листу коалиције СПС–ЈС. На листи са 120
имена има петоро Панчеваца:

на 10. месту је Смиљана Гламочанин Варга, 19. је Андрија
Нишавић, 29. Миле Боснић,
43. Нада Кирбус, а 50. Јадранка Јахурић.
Изборна листа Српске напредне странке за покрајинске изборе садржи 120 имена, а од
тога је седморо наших суграђанки и суграђана. На 10. месту је Марина Томан, 14. је
Саша Левнајић, 22. Ивана Росић, 36. Иван Тешић, 40. Весна Фурунџић, 69. Милица Божић, а на 81. месту је Нада
Милановић.
Град ска из бор на ко ми си ја
прогласила је листу СНС-а за
локалне изборе у Панчеву, на
чијем челу је Слободан Овука, директор Опште болнице.
На врху листе су Саша Левнајић, Дра га на Ку пре ша нин,
Марко Младеновић, Маја Витман и гра до на чел ник Са ша
Павлов.
Нова странка ће учествовати
на изборима заказаним за 26.
април под слоганом „Борба за
Србију – Нова странка”, саопштио је председник те партије Зоран Живковић. Он каже
да странка засад не препознаје неког ко би поред ње могао

да се пред ста ви као пра ва
опозиција садашњој власти,
па ће нај ве ро ват ни је иза ћи
самостално.
Главни одбор „Доста је било”
донео је одлуку о бојкоту избора на свим нивоима. Према
њима, да би бојкот био успешан, довољно је да изборе бојкотује кредибилна опозиција –
СЗС, ПСГ и ДЈБ, односно да на
изборе изађе мање од 40 одсто
уписаних бирача.
Слободан Бугарин, потпредседник ГО Народне странке,
позвао је суграђанке и суграђане да 26. априла поново врате дух слободе у Панчево и бојкотом избора покажу да су посебни, слободни и само своји.
Додао је да је „Панчево увек
би ло опо зи ци о ни град за
понос”.
Демократска странка ће бојкотовати предстојеће изборе
на свим нивоима, каже повереник ГО ДС-а Милош Марковић. Он сматра да „не постоје елементарни услови за
одржавање слободних и поштених избора”, те да је страначка „одлука јасна и недвосмислена”, чиме ће се „испунити и захтеви грађана који

су учествовали с нама на протестима у Панчеву”. Марковић је додао да „бојкот није

сам по себи циљ, већ средство
да дођемо до поштених избора на којима ће грађани имати могућност да слободно бирају и без притисака гласају”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПРЕДСТАВЉЕН НАЦИОНАЛНИ МОДЕЛ ДУАЛНОГ И ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

ШКОЛЕ ДОБИЛЕ ДОПИС

ПАНЧЕВО ЈЕ ЛИДЕР ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Министарство наређује

Потребе панчевачке
привреде расту из
године у годину

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја упутило је
обавезујућу препоруку свим основним и средњим школама у Републици Србији, а циљ је превенција
ширења евентуалне инфекције.

Немачке компаније
заинтересоване за
унапређивање наставе
у стручним школама
Министарство просвете, науке и технолошког развоја приредило je прошлог четвртка, 5. марта, у великој
сали градске куће, промоцију националног модела дуалног и предузетничког образовања. Циљ тог скупа
био је информисање ученика о предностима дуалног образовања, досадашњим искуствима и примерима
добре праксе у имплементацији Закона о дуалном образовању, који се
примењује од септембра 2019. године. Ученици, родитељи, представници школа, компанија, школских управа, регионалних привредних комора и остали заинтересовани имали
су прилику да сазнају више о резулта ти ма ко ји су по стиг ну ти у
претход ном пе ри о ду у ду ал ном
образовању.
Поред представника Града Панчева, овом скупу су присуствовали представ ни ци Ми ни стар ства про све те,
науке и технолошког развоја Републике Србије, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне
заједнице, Привредне коморе Србије
и Регионалне привредне коморе Јужнобанатског округа, послодавци,
запослени у школама и ученици с
родитељима.

Пракса као приоритет
Помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја Габријела
Грујић у свом обраћању је нагласила
да Србија има добар образовни систем, а да се дуалним образовањем
даје додатна вредност образовању.
Она је изразила задовољство што су у
Панчеву све средње школе укључене
у дуални модел образовања.
– Радује ме досадашњи резултат.
За три и по године смо обухватили
104 школе са скоро 7.000 ученика, а
од ове школске године укључићемо
и неких 900 компанија. На територији Војводине по моделу дуалног

образовања се школује више од 1.800
ученика у 82 одељења, 15 локалних
самоуправа, 24 средње стручне школе, осам подручја рада, за 17 образовних профила. Од наредне школске године у Србији ће бити, у складу
са изјавама о намери компанија, чак
3.345 места за дуално образовање,
што је за хиљаду више него прошле –
рекла је Габријела Грујић и додала
да ђаци треба да буду свесни да теоријска знања нису довољна за жељена занимања.
У панел-дискусији су учествовали
представници панчевачких компанија. Они су навели да је добробит дуалног образовања велика како за привреду, тако и за ученике. Истакли су
да, поред стручних компетенција, ђаци током боравка у компанији развијају и тимски дух и свест о значају
безбедности и здравља на раду. Своја
искуства с присутнима су поделили и
ученици који похађају дуалне образовне профиле, али и представник
Машинске школе Панчево, која је прва у Србији била укључена у пилот-

пројекат образовања средњошколаца
по дуалном моделу.
Ненад Дојчиновић, директор те панчевачке стручне школе, истакао је да
је изузетно задовољан ефектима овог
модела образовања, тј. учења кроз
практичан рад.
– Дуално образовање омогућава ученицима да стекну још боља практична знања и искуства и да лакше одговоре захтевима привреде, а с друге
стране, привредници могу да стекну
увид у ученичка знања и да их касније запосле. Наша школа по овом програму школује ученике на смеровима
механичар моторних возила, оператер машинске обраде и бравар-заваривач. Планирамо да уведемо дуално
образовање и за смерове техничар
компјутерског конструисања, техничар компјутерског управљања и техничар мехатронике – рекао је Ненад
Дојчиновић.

Проблем у најави
На догађају су били представљени и
национални оквир квалификација и

његов значај за развој дуалног образовања, као и публикација посвећена
дуалном образовању. Представљена
је и Стратегија комуникације за подршку спровођењу дуалног образовања. Све ово настало је као део пројекта Швајцарске агенције за развој и
сарадњу „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања у Србији”.
С доласком немачких компанија
„Брозе” и ZF у Панчево наша локална
заједница је посебно заинтересована
за овакав модел стручног усавршавања, јер је у северној индустријској зони потражња за квалитетно обученим
радницима порасла. Већ од наредне
школске године ђаци панчевачких
стручних школа полазе на праксу у
ZF, а ускоро стартује и погон за дубоку прераду у Рафинерији и већ сада
НИС од стручних школа потражује
будуће раднике. Када се и „Брозе” буде укључио у „трку” за средњошколцима, остаје отворено питање да ли
ће бити довољно ђака да се задовоље
прохтеви привреде.

РЕКОНСТРУИСАНО ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

За здрав осмех панчевачке деце
НИС донирао петнаест
милиона динара

– Деци ће се омогућити да се лече
у знатном другачијем и лепшем амбијенту. Дечја стоматологија је једина на територији општине Панчево и
овамо долазе сва деца из предшколских и школских установа, што још
више истиче значај донације – рекао
је на крају Вишекруна.

Кренуо караван
„Заједници заједно”
У Дому здравља Панчево у понедељак, 9. марта, свечано је отворено реновирано Одељење дечје и превентивне стоматологије, чију је комплетну реконструкцију и набавку савремене опреме финансирала компанија НИС у оквиру програма „Заједници заједно”.
По ред ре кон струк ци је Оде ље ња
дечје стоматологије, компанија НИС
је донирала средства за набавку санитетског возила Служби хитне помо ћи До ма здра вља Пан че во с
транспортним инкубатором за новорођене бебе, чиме су знатно унапређени квалитет и безбедност у пружању здравствене заштите превремено рођеној деци, новорођенчади
и одојчади.

Одговорни пре свега
Свечаности која је организована у Дому здравља Панчево присуствовали
су представници компаније НИС, локалне самоуправе, као и особље те
здравствене установе.
Владимир Гагић, директор Блока
Прерада НИС-а, истакао је значајну
сарадњу коју компанија реализује с

Страну припремиo

Зоран
Станижан

У допису се наводи да је потребно да школе редовно одржавају
школски простор, проветравају учионице, да се редовно празне корпе
за отпатке, дезинфикују подови, зидови, врата и површине школских
клупа. У школским тоалетима мора бити сапуна, као и у учионицама и трпезаријама. Поред тога, потребно је да запослени подстичу
ученике да перу руке; да им говоре
да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама. Ђаци не смеју да
размењују храну и да користе исте
чаше и флашице за воду.
Школе морају у свим разредима
да одрже часове одељенских старешина који ће бити посвећени
одржавању личне хигијене и непосредног окружења. С друге стране,
запослени у школама не смеју да
шире панику и непроверене информација, а родитељима и ученицима се препоручује да одложе
прославе и дружења.
Министарство препоручује да, у
оквиру наставних и ваннаставних
активности, треба планирати, у
складу с предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно
упознавање с путевима вирусних
инфекција и информисања.

„БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

Обележен дан школе
Поводом дана школе „Борисав Петров Браца”, у петак, 6. марта, у
тој образовној установи одржана
је свечана приредба, уз присуство
бројних гостију, бивших и садашњих ученика школе, родитеља и
наставника. Сви они уживали су у
богатом и разноврсном културноуметничком програму који су припремили ђаци уз подршку својих
наставника.
Приредба је, као и сваке године,
започела играма малишана из вртића „Сунце”, потом су се низале
рецитације на српском и енглеском језику, а публика је могла да
чује и стихове Стевана Раичковића, Мирослава Антића, Драгана
Лукића.

Опремање здравствених центара

Градом Панчевом у оквиру друштвено одговорних пројеката.
– Реализација пројекта у Дому здравља Панчево део је нашег прошлогодишњег конкурса „Заједници заједно”. За дванаест година програма НИС
је у град Панчево уложио 167 милиона динара и реализовао 137 пројеката који су унапредили живот заједнице. И у наредном периоду наставићемо успешну сарадњу с Панчевом, а
део те подршке биће реализован кроз
подршку безбедности деце и унапређењу образовног система у школама
у Панчеву – рекао је Гагић.
Саша Павлов, градоначелник Панчева, навео је да компанија НИС показује изузетну друштвену одговорност према локалним самоуправама
и срединама у којима послује и да
наш град већ дванаест година сарађује с том компанијом на програму
„Заједници заједно”.

– Прошле године у оквиру овог
програма компанија је финансирала
сектор здравствене заштите, пре свега здравствених установа у којима се
лече најмлађи. Захваљујући овој сарадњи град је добио возило хитне
помоћи с транспортним инкубатором за бебе, а ништа мање није важна ни реконструкција дечјег стоматолошког одељења, будући да знамо колико је за децу одлазак код зубара стресан и колико је важно да се
ту осећају пријатно – рекао је градоначелник.
Стојан Вишекруна, директор Дома
здравља Панчево, захвалио је компанији НИС на подршци и истакао њену важност за ту здравствену установу. Како је рекао, ово је прва реконструкција Одељења дечје стоматологије у последњих четрдесет година и
сада је рад ове здравствене установе
унапређен.

Истовремено, запослени у НИС-у,
чланови Клуба волонтера, организовали су и акцију улепшавања простора Одељења дечје стоматологије,
као и уређење улаза у Дом здравља.
Овом до на ци јом, вред ном укуп но
петнаест милиона динара, уједно је
отпочео и овогодишњи караван „Заједници заједно”, који ће заједно с
НИС-овим волонтерима обићи здравствене установе обухваћене тим програмом. НИС је подржао двадесет
пројеката за унапређење здравствених институција широм Србије, како кроз набавку савремених медицинских апарата и опреме, тако и
кроз улепшавање просторија у тим
институцијама. Према речима надлежних у компанији, на овај начин
НИС жели да допринесе да најмлађи пацијенти у Србији, као будућност наше земље, имају најквалитетније услове за лечење.
Да подсетимо, програм друштвене
одговорности НИС-а „Заједници заједно” траје већ дванаест година и реализује се у сарадњи с локалним заједницама широм Србије. До сада је
подржано више од 950 пројеката из
различитих области, вредних 1,2 милијарде динара, а њиховом реализацијом је унапређен квалитет живота
грађана.

Ученици Основне балетске школе „Димитрије Парлић” представили су се балетом Петра Иљича
Чајковског „Годишња доба” и –
одушевили публику. Присутни су
уживали и у италијанској музици
и песми „Аморе мио”, коју су извели ђаци шестог разреда. Чланови КУД-а „Јединство” су играма
из различитих крајева наше земље показали свој раскошан таленат. Звуци флауте и гитаре били су део програма ове приредбе,
на којој су духовну и поп-музику
изводили Сава Лазаров и наставница музичке културе. Посебну
пажњу гледалаца је привукла драматизација и адаптација песме Душка Радовића „Замислите, децо”,
коју су извели ученици из продуженог боравка.
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ЗДРАВЉЕ
КОЈЕ НАМИРНИЦЕ ВАМ ЧУВАЈУ ПАМЋЕЊЕ

Х РА НА ЗА ДУШ У

КАКО ДА УВЕК ЗНАТЕ ЈЕСТЕ ЛИ
ДОШЛИ ИЛИ СТЕ ПОШЛИ

(Не)видљиво
крхким темељима предрасуда, кривице и избегавања казне. Годинама спутаване жеље и таленти који су прави
одраз наше јединствености
покушаваће да пробију зид
који је видљив и леп споља,
али није по мери душе и не
одражава сврху постојања сада и овде. Пресудан је моменат када почнемо да се питамо да ли је то то. Све што смо
учили, завршили, постали...
све похвале, дипломе, признања, везе и односи с другиПише: Марија Достић,
ма... Све је ту, урадили смо
психолог
добру фасаду нас самих и,
Драги моји, од када смо на- уместо да уживамо у плодоправили прве кораке својом вима свог рада, осећамо праживотном стазом, дајемо све знину, тугу, незадовољство,
од себе да задивимо драге љу- жељу за променом.
Оно невидљиво у нама поде око нас. Тако одрастамо
градећи илузију сопственог креће нам мисли и почиње
да прави нову реалност која
одраза у туђим реакцијама.
Идентификујемо се са сли- одговара количини љубави
ком коју смо изградили на коју имамо за себе и друге.
Неповерење и
основу оног што
несигурност
су нам други репројектују нам
кли да је важно.
ствар ност без
С временом усаподршке и развршимо прикаумевања, јер их
зивање видљи- С временом
немамо ни за
вог дела нас ко- усавршимо
се бе. Гу бе ћи
ји се уклапа у приказивање
ши ру сли ку,
свакодневна
фокусирани
„такотребања” и видљивог дела
смо само на поп о ж е љ н о с т и . нас који се уклапа
вре ђе ност и
Тако то „видљиу свакодневна
превару која је
во” постаје пау ствари одраз
раван иза којег „такотребања”
од сопственог
сакривамо пи- и пожељности.
„видљивог”
тања, страхове,
зида.
недоумице, жеПрепознаћемо снагу нашег
ље, сумње... Видљиво се сасвим добро уклапа у једно- невидљивог једино када је воличност свакодневице и пру- ђена љубављу. Постепено се
жа осећај сигурности све док мења и наш лични израз и
се у једном тренутку не побу- начин на који нас прихватају
ни оно „невидљиво” тражећи други. Од нас самих зависи
да се пробије кроз зид свега када ћемо и на који начин
што смо натрпали у себе и на разбити привиде и допустисебе желећи да истакнемо ви- ти да путем талената, вођени
дљиву и прихватљиву страну. љубављу, поставимо нову „виНемогуће је одржати тај зид дљивост” која ће наше посточврстим, јер је постављен на јање учинити смисленим.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта је мезотерапија,
а шта липолиза?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мезотерапија тела је метода
уноса одређених активних супстанци у средњи слој коже –
мезодерм. У естетској медицини се користи за скидање
масних наслага, стрија и целулита. У зависности од индикације, специјално справљени коктели састоје се од препарата витамина, ензима, колагена, липолитика, олигоелемената итд. Убацују се у слој
коже на дубини од четири до
тринаест милиметара, зависно од регије која се третира.
Витамини, минерали, аминокиселине, EGF (епидермални фактор раста), FGF (фибробласни фактор раста), стем
ћелије и олигоелементи потребни за правилну исхрану

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ко же апли ку ју се ма лом
иглом у средишњи део коже.
Они доприносе детоксикацији и поправљању општег стања организма. За сваког пацијента се припрема посебна комбинација супстанци
које успешно одстрањују целулит, као што су Л-карнитин и кофеин.
Мезотерапија тела се може радити и дермаролером,
чудотворним ваљком са преко 1.200 иглица од два или
три милиметра. Третман се
ради на чистој кожи личним
ролером, који се користи само за ту особу. Ваљком се прелази у свим правцима по кожи. Тако се отварају поре за
унос мезококтела и праве микроповреде које стимулишу
стварање колагена. Без обзира на то да ли се ради инјекционо или дермаролером, потребно је понављати третман
једном недељно, а број долазака зависи од количине целулита и масних наслага.
Липолиза је нехируршко
одстрањивање масних наслага с појединих регија на телу
(стомака, бутина, бедара, надлактица, подваљка…). Резултати су одлични, видљиви у и
обиму и у броју изгубљених
килограма. Метода је незамењива за циљано отклањање вишка, са истим ефектом
као липосукција, али без опоравка и последица. Прекинути ланци масних наслага елиминишу се природним путем.
Иста регија тела се поново
третира на три недеље до жељеног резултата.

Петак, 13. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Да ли се и вама с времена на
време деси да заборавите јесте
ли искључили пеглу или шпорет? Или се можда вечито враћате по телефон или кључеве
које сте негде посејали? Знате
и сами да за забринутост нема
места: овакве „рупе” у памћењу с времена на време догоде
се свакоме. Разлози су разни:
или смо под стресом, или обављамо више ствари истовремено, па не знамо где нам је глава од обавеза, или нам је просто попустила пажња. А можда
је и до „године производње”...
Број можданих ћелија се заиста смањује с годинама и мозак с временом производи све
мање супстанци познатих као
неуротрансмитери, који преносе сигнале од једне до друге
нервне ћелије. На срећу, истраживања су показала да постоје намирнице чијим редовним конзумирањем можемо
успорити „старење” мозга и очувати или поправити памћење.
Познат вам је сигурно онај осећај када уђете у неку просторију и не можете да се сетите због
чега сте ту дошли. У том случају, најбоље би било да се запутите право у кухињу (уколико већ нисте у њој). Ту ћете
пронаћи обиље „хране за мозак” која би вам и те како
могла помоћи да се решите
заборавности.
Такве намирнице обилују заштитним нутријентима попут
антиоксиданаса,
који неутралишу
слободне радикале; затим вита ми на Б-ком плекса, који се
старају о томе да
те ло про из во ди
до вољ но не у ро тран сми те ра, и
уља и зачина који смирују упале.

Навалите на антиоксидансе
Мождане ћелије зване неурони нарочито су подложне оксидацији која је резултат рада
слободних радикала. Ови молекули нападају телесне ћелије као што кисеоник „напада”
свеже расечену јабуку, терајући је да потамни и „остари”
пре времена.
Антиоксиданси, којих има
много у већини воћа и поврћа,
као и махунаркама и језграстом воћу, неутралишу слободне радикале. Када једете довољно ове хране, антиоксиданси се скупљају у мозгу и штите
разне делове мозга, укључујући хипокампус, који је задужен за формирање и задржавање памћења. Антиоксиданси
такође доприносе превенцији
атеросклерозе (очвршћавања
артерија), која ограничава доток кисеоника и хранљивих састојака до мозга. Можете унети довољне количине трију нарочито важних антиоксиданса
– витамина Ц и Е и минерала
селена – тако што ћете сваког
дана појести од седам до десет
порција воћа и поврћа и шаку
језграстог воћа.

Боровнице
Ове слатке плаве куглице обилују фитохемикалијама званим
антоцијани – једињењима која

лежи у чињеници да алкохол
разређује крв, чиме спречава
појаву крвних угрушака који
могу да зауставе доток кисеоника до мозга.
Ипак, нека вам овај податак
не буде изговор да претерате!
Дозвољено је највише једно пиће дневно за жене, односно два
за мушкарце. Једно пиће може
бити 150 мл вина, 45 мл јаког
алкохола или 360 мл пива.

Црни и зелени чај

боровницама дају боју, делују
као јаки антиоксиданси и, како говоре испитивања, могу да
побољшају памћење. Одрасли
треба да једу 125 грама боровница дневно.

решавања различитих задатака на тестовима постигли боље резултате од оних који нису
користили жваке или су жвакали гуме с другим укусима.

Омега 3 масне киселине
Мозак садржи велике количине масти, па не чуди што су здраве масти
добре за мозак. Мождане ћелије су обложене омега 3 масним киселинама, које смирују упале. Исте ове масти одржавају крвне судове еластичним, тако да крв и нутријенти могу неометано да
путују до мозга.
Научници су открили
да је опадање менталних способности за тринаест одсто спорије код
оних људи који једу рибу два пута недељно.
Знате шта вам је чинити...

Маслиново уље
Доказано је да уношење
релативно великог броја калорија из мононезасићених масти, попут оних
у маслиновом уљу, доприно си очу ва њу мо жда них
функција.
Још бољи ефекат се постиже када се ове масти конзумирају као део типичне медитеранске исхране (много поврћа, интегралних житарица, махунарки и рибе).

Јаја
Јаја су једна од ретких намирница које садрже холин, једињење налик витамину, неопходно за ваљано обављање ћелијских функција. Нарочито су
важна у исхрани трудница, јер
омогућавају правилан развој
мозга њихових беба. Холин је
важан за развој хипокампуса,
дела мозга у којем је смештен
центар за памћење. Ипак, не
претерујте с јајима: једно дневно је сасвим довољно.

Бели лук
Поред тога што су сумпорна
једињења белог лука јаки антиоксиданси, ови чешњеви интензивног мириса такође доприносе смањењу холестерола
и високог крвног притиска и
сузбијају упале – а управо то
су три фактора који повећавају ризик од настанка срчаних
обољења и деменције. Једите
најмање један чешањ дневно.
Користан савет: када користите бели лук у припреми јела, исецкајте га и оставите да
одстоји 10–15 минута пре кувања, да би се ослободила његова активна једињења.

Цимет
Узмите жвакаћу гуму с циметом следећи пут када будете
морали да полажете
испит или да напамет изрецитујете песму. Једно истраживање је показало да
су добровољци који су
та ко по сту па ли пре

Цимет поседује и антизапаљенска својства која вам могу
помоћи да задржите оштрину
ума, ако га будете користили у
припреми јела. Циметом можете зачинити исецкано воће,
топле цереалије које једете за
доручак, кафу с млеком, па чак
и супе и гулаше.

Јабуке
Једна јабука дневно може вам
помоћи да побољшате памћење, нарочито ако једете и кору, у којој се налази највећа
количина кверцетина.
Најмање једно испитивање
је показало да овај антиоксиданс боље штити мождане ћелије од оксидативног оштећења него витамин Ц.

Алкохолна пића
Премда је превише алкохола
лоше за мозак, поједина истраживања говоре да је код људи
који пију једно или два пића
дневно присутан мањи ризик
од губитка памћења него код
оних који уопште не пију алкохол. Разлог за ово можда

Неколико студија је доказало
да антиоксиданси из црног и
зеленог чаја могу да неутралишу неколико ензима који утичу на напредовање Алцхајмерове болести.
Истраживања такође говоре
да чај може да спречи настанак протеинских наслага које
успоравају комуникацију између неурона, чиме закрчују „канале памћења” у мозгу.
Ипак, неопходно је спровести још истраживања да би
се сазнало која количина чаја доприноси очувању памћења. У међувремену, неће шкодити да пијете неколико шоља
дневно.

ШТА ИЗ БЕ ГА ВА ТИ
Да бисте одржали бистар
ум, али и добро здравље
читавог организма, неке
намирнице морате уклонити с трпезе.
То се пре свега односи
на масно месо, путер и
друге изворе засићених
масти. Храна богата засићеним мастима у највећем
броју случајева је одговорна за повишење холестерола, који може да зачепи
артерије и отежа доток крви до мозга.
Непожељни су и бели
хлеб и брашно, бели пиринач, кромпир и храна са
шећером. Ове намирнице
изазивају нагли пораст и
опадање шећера у крви, а
мозгу је за правилан рад
неопходан равномеран доток шећера.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сремуш – моћни
чистач организма
У нашем народу постоји уверење да ниједна
биљка не чисти тако добро крв и систем за варење као сремуш. Позната и под називима медвеђи или дивљи лук, ова биљка има јако дејство на
цревне паразите, спречава инфекцијске упале
слузокоже црева, снижава висок крвни притисак, а уједно је и одлична одбрана од грипа и
грознице.
Сремуш повољно делује и на кардиоваскуларни систем, спречава артериосклерозу и отклања
несаницу и несвестицу. Ране које тешко зарастају бивају брзо излечене ако се премажу свежим соком од сремуша.
Сремуш ћете пронаћи на влажним ливадама богатим хумусом, на
сеновитим влажним плодним равницама, испод жбунова и у листопадним и планинским шумама. У лековите сврхе се користе листови и луковице. Ипак, берба сремуша никако се не препоручује неискусним особама, с обзиром на то да конзумација биљака које су
сличне сремушу, нарочито мразовца и ђурђевка, може довести до
тровања и смрти. Сремуш ћете препознати по карактеристичном мирису листова, који подсећа на бели лук.
Као зачин, сремуш се користи тако што се његови свежи листови
исецкају и додају у супе, чорбе, умаке, салате и јела од меса, или се
њиме поспе хлеб.
Тинктура од сремуша: ситно насецканим листовима или луковицама растресито напунити боцу до грлића, а затим масу прелити ракијом од жита или неком другом домаћом ракијом јачине 38–40%.
Боцу држати четрнаест дана на сунцу или на топлом.
Вино од сремуша: пуну шаку ситно насецканих листова прокувати
у четврт литра белог вина и по укусу засладити медом или сирупом.
Током дана пити полако, гутљај по гутљај.
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УЗДРЖАВАЊЕ ОД ХРАНЕ НИЈЕ ДОВОЉНО, ОСЛОБОДИТЕ СЕ ЛОШИХ МИСЛИ

ВРЕМЕ ПОСТА – ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ
Ускршњи пост почео
је 2. марта и трајаће
до 19. априла
Пост, уздржавање од хране
за извесно време, среће се
у различитим облицима у
готово свим религијама.
Сматра се врло значајним
за духовни и телесни живот
и здравље, „божјим делом,
јер Бог не треба хране”.
СПЦ учи да пост има две
стране: телесну и духовну.
Телесни пост је уздржавање од извесних јела и алкохолних пића. Духовни пост
подразумева одрицање од
сваке врсте грешних и злих
помисли, жеља и дела.
„Телесни пост је”, пише
на сајту Епархије сремске
СПЦ, „само неопходно помоћно средство за успешну
духовну борбу против страсти, које се распирују кроз
телесне жеље. Пошто тело
заједно с душом учествује
у греху, треба заједно с њом
да учествује у напорима к
поновном задобијању врлина. Стварни духовни пост
подразумева уздржавање
од сваке похотљивости. Свети оци су одувек истицали
духовну страну поста и писали да сам телесни пост
Бог не прихвата. Чак су
га називали ’демонским
постом’, јер ни демони не
једу, а не теже духовном

ПЕТ ВРСТА ПОСТА
По строгости, или начину
уздржавања, постови се
деле у пет категорија.
1. Потпуно уздржавање
од сваке врсте јела и пића
(чак и воде).
2. Сухоједење – узимање суве хране или само
хлеба и воде, једанпут на
дан.
3. Пост на води – узимање јела припремљених на
води, без употребе уља за
кување. Познат је и као
„строги пост”.
4. Пост на уљу – узимање јела припремљених на
уљу. Вино је дозвољено.
5. Пост на риби – узимање јела која могу да садрже рибу, припремљених
на уљу. Вино је дозвољено. Ово је најблажи начин
поста.

усавршавању. Па је тиме
онај који само телесно пости, а не приступа духовном подвигу, идентичан демонима. Духовна страна поста увек укључује појачане
молитве, и квалитативно и
квантитативно, и борбу за
опште унапређење свих хришћанских врлина”, каже се
у овом тексту.
А Свети Јован Златоусти
је писао: „Не говори ми:
толико дана сам постио,

нисам јео ово или оно, нисам пио вина, ишао сам у
грубој хаљини; него кажи
нам да ли си ти од гневнога постао тих, од жестокога
добросклон. Ако си ти испуњен злобом, зашто си тело мучио?”
Црква је постове установила у знак страдања Исуса Христа и дели их на једнодневне и вишедневне.
Једнодневни постови су
среда, дан када је Јуда издао

Исуса Христа, и петак, када
је Христос разапет, Крстовдан (27. септембар), дан уочи Богојављења (зимски Крстовдан, 18. јануар) и Усековање главе Св. Јована Крститеља (11. септембар).
Вишедневни постови су
божићни (од 28. новембра
до 6. јануара), ускршњи
(траје седам недеља пре Ускрса), петровски (почиње
прве недеље после Духова
и траје до Петровдана,

12. јула) и великогоспојински (од 14. до 27. августа).
У дане поста не једе се месо, осим рибе, нити било
која друга храна животињског порекла (млеко, сир,
јаја).
Поред Десет божјих заповести, којих се сви хришћани строго придржавају, верници су дужни да
следе и Девет црквених заповести, у којима пост има
важну улогу. Тако друга

заповеда: „Држи пост пред
рођењем Христовим, пред
празником Св. ап. Петра,
пред Успењем Богородице
и сваке среде и петка”; у
четвртој се налаже: „Исповедај грехе своје и причешћуј се у споменуте велике постове”; у шестој пише: „Држи постове и молитве које заповеди епископ
у време какве невоље”, а
седма прописује: „Свадбе
не чини у време поста”.

уздржавање од одређених
намирница.
Будизам: Будистички свештеници у потпуности посте

у данима пуног и младог
месеца и избегавају чврсту храну у послеподневним сатима.

Пост у различитим религијама
Од памтивека у многим цивилизацијама и религијама
(хришћанство, ислам, будизам, јудаизам, хиндуизам и
многе афричке религије) уздржавање од хране је познато као једно од „средстава” прочишћења – физичког, психичког, духовног.
У старом Египту је постојало тзв. лековито гладовање, за које се веровало да
доприноси јачању организма. И „отац медицине”
Хипократ је веровао да је

гладовање одличан начин
за прочишћавање организма. У 19. веку гладовање
је било доста популарно као
терапија, односно начин детоксикације организма.
У религијама се сматра
да се кроз пост учвршћује
вера.
Римокатолици: Мање или
више строг пост (потпуно
одрицање од хране, или од
меса, јаја, млека и млечних производа, или само
од ме са) прак ти ку је се

током коризме, четрдесетодневног раздобља које
претходи Ускрсу, затим у
последњи петак у адвенту,
Чисту среду и Велики петак. Храна и пиће (изузев
воде) избегавају се и сат
времена пре мисе.
Јудаизам: Током године
се пости шест дана. Тада се
не узимају ни храна ни вода. Пост може да почне од
заласка сунца претходног
дана или у зору, али увек
траје до заласка сунца.

Ислам: Рамазански пост
подразумева одрицање од
хране и воде, пушења и
полних односа током месеца рамазана од изласка до
заласка сунца.
Хин ду и зам: По сти се
осамнаест дана у години
на празнике. Поред тих дана, пости се за рођендане,
венчања и помене умрлима. Пост може да буде потпуно уздржавање од хране
и пића, или вегетаријански, а некад значи и само

Прописи не дефинишу шта значи „посно”
Министарство пољопривреде
прописује да декларисање
хране мора да се врши на начин на који се не обмањује
крајњи потрошач, нарочито у
погледу карактеристичних
особина хране, а посебно њене природе, идентитета, својстава, састава, количине,
трајности, порекла и начина
производње, као и приписи-

вања храни особина и својстава које не поседује.
– Истицање информације
„посно”
на
производу
сматра се добровољном информацијом и она не сме да
доводи потрошача у заблуду. Немамо пак ниједан пропис који дефинише шта се
под посном храном подразумева, али код потрошача

Многи производи, попут
кекса, биљних сирева, бомбона, чак и рибље паштете,
а на којима обично крупним
словима пише „посно”,
углавном су мрсни. Стога трговине свесно покушавају да
искористе убеђење верника
за своје богаћење. Посни
производи не смеју да садрже трагове млека, јаја или
адитиве животињског порекла, а како пост увелико траје, многи грађани су на овај
начин обманути а да тога нису ни свесни. Треба знати да

се у производњи биљног
шлага и сирева, као и посне
павлаке користе ензими који се добијају из млека.
Ни у пекарама није ништа
боља ситуација, те треба бити

постоји развијена перцепција да се под посним мисли на храну која не садржи
састојке анималног порекла,
осим рибе и производа од
рибе, и да се као таква може конзумирати у току поста
– објашњавају.
Истичу да пољопривредна, фитосанитарна, ветеринарска и санитарна ин-

спекција Министарства пољопривреде и заштите животне средине, односно Министарства здравља, у оквиру својих надлежности, а у
складу са законом, врше
службену контролу испуњености услова за декларисање, означавање и рекламирање хране, прописаних горе поменутим правилником.

Овако нас варају

ДАМЕ, ОПРЕЗ!
За производњу разних
кармина користи се ланолин, супстанца коју луче
жлезде оваца и задржава
се у њиховој вуни. Стога,
ако окусите мрвицу, омрсићете се.

на опрезу, јер је можда баш
„постан” жужу који сте купили премазан јајетом, а „постан” бурек направљен на
масти.
Многи пекари премазују
кифле или им додају свашта
како би добиле на пуноћи, а
иста је ствар с празним буреком, питама и жужуом.
Али намирница која највише доводи људе у заблуду је
хлеб, јер многе врсте теста,
попут тоста и двопека, али и
бесквасних хлебова, садрже
млечне масти, чак и јаја.

– Од посних производа
муштеријама нудимо празан
бурек, погачице, кифлице,
неколико врста пита... Погачице, кифлице и жужу премазујемо јајима како би изгледали
примамљивије.
Празан бурек понекад правимо на масти, али генерално све, и пите и бурек, премећемо по истим тепсијама
и сечемо их истим ножевима
које користимо и за мрсне
ствари. А све је то део „посне понуде” – открива продавачица у једној пекари.

Непоштени трговци
Треба бити опрезан при набавци хране, јер има трговаца који варају потрошаче
означавајући неке производе као посне иако они то
нису.
Током васкршњег поста
сe једе доста рибе, рибље
паштете, биљног сира, посних пица, слаткиша који се
продају као посни... Али нутриционисти подсећају да у
90 одсто случајева индустријска храна садржи у
свом саставу и остатке животињског порекла, као што
су млеко, казеин, млеко у
праху и јаја. Зато треба пажљиво читати текст на амбалажи, јер по Закону о декларацијама, трговци и
произвођачи морају јасно и
недвосмислено да нагласе
састав намирница.
Многи грађани током поста купују такозвани биљни
качкаваљ, који садржи казеин. И та храна онда никако
није посна. А такав сир добићете и у посној пици и у
другим јелима. Рибље па-

штете садрже млеко у праху
– објашњавају они и упозоравају да су пекаре посебна
прича, јер тамо уопште не
може да се зна шта су ставили у тесто и производе од теста зато што нема декларације.
Слично је и са слаткишима. У многим радњама они
су истакнути на видном месту и означени као посни.
Али на полеђини омота ситним словима стоји да могу
садржати трагове млека и
јаја.
У питању су велике злоупотребе и непоштена пословна пракса. Дакле отворите четворе очи при одабиру посних намирница – поручује Национална организација потрошача Србије.
Шта је онда сигурно? Ко
жели да пости, ту су му сардине у уљу, затим све воће
и поврће, житарице и орашасти плодови. Све остало
је врло дискутабилно – став
је нутрициониста.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта ако је гаранција
краћа од две године?
Редакцији „Панчевца” се јавила читатељка која је пре седам месеци купила слушалице по цени од око 3.000
динара. Слушалице су се, међутим,
сада поквариле, а продавац јој је одбио рекламацију уз образложење да
је на тај производ имала гаранцију
свега шест месеци. Читатељка би желела да зна може ли продавац да одреди краћи гарантни рок од законског и каква су њена права.
Аутори с портала „Каматица” дају
следеће објашњење.
„Вама, као потрошачу, Закон о заштити потрошача гарантује одређена
права у вези с робом коју сте купили
(права по основу саобразности робе).
Једно од тих права је и обавеза продавца да вам у року од две године од
преузимања робе гарантује да на њој
неће бити недостатка саобразности.
Продавац вам може гаранцијом дати
само већа права од оних која вам
гарантује Закон, никако мања. Ова

већа права се могу огледати у дужем
гарантном року, лакшем начину остварења права и слично. Уколико вам
продавац, приликом куповине, гаранцијом да мања права од оних која
вам пружа Закон, примењују се правила Закона.”
Ви, дакле, и даље имате законско
право да за робу с недостатком захтевате поправку или замену у року од
две године од куповине (иако на гарантном листу стоји шест месеци).
Подсећамо и на то да у року од шест
месеци од дана куповине, у случају
квара или оштећења (несаобразности), купац има право да захтева замену производа, умањење цене или
повраћај новца (раскид уговора), док
је поправка могућа искључиво и само
ако се он с тим сложи.
Уколико трговац крши ове прописе, можете га пријавити надлежној тржишној инспекцији или неком од удружења за заштиту права потрошача.

Петак, 13. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА – ПЛИВАЈУЋИ!

„ШТРАБАГ” ЧЕКА ДА РУПЕ
НА МОСТУ САМЕ ЗАРАСТУ

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

Понедељак

Уторак

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Само за запослене у циркусу

Пут до пакла, сви знамо, поплочан је
добрим намерама. Многи од нас су се
уверили и да је пут до успеха неретко
врло трновит, неизвестан и испресецан
којекаквим препрекама и скретањима
која вас лако намаме у слепу улицу.
Путем који видите на фотографији
боље да не крећете, јер вас он може
одвести само на једну од две адресе: у
просторије панчевачке Службе хитне
медицинске помоћи или на ортопедију Опште болнице.

На сву срећу, судећи бар по најавама из Градске управе, требало би да
овакве сцене у наредном периоду постану само ружна прошлост. Смеши
нам се, наиме, уређење дела приобаља са изградњом пешачког моста преко Тамиша, паркинг-простора, пешачко-би ци кли стич ких ста за, пла тоа,
спортских терена и дечјих игралишта
крај реке... До тада, ово степениште
заобиђите, осим ако сте по занимању
циркуски акробата.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Практично, само за две и по године
направљен је у Београду Мост на Ади,
дуг 950 метара. А код нас су за поправку спојница на новом путу код
преводнице планирали једанаест месеци. Ако не буде дуже...
Разлози за неверицу у коначност
овог рока веома су реални. Подсетимо: коловозна трака ка Панчеву
је затворена, а двосмерни саобраћај
се одвијао траком према Београду,
од 6. јуна 2019. године, с намером
да ра до ви бу ду окон ча ни до 9.
августа.
Ле то је већ би ло про шло, по ла
пута је било затворено, а „Путеви
Србије” су саопштили да ће радови
бити продужени до краја септембра
текуће године „због додатних радова који нису могли бити унапред
пред ви ђе ни, већ су кон ста то ва ни

Без струје делови Панчева,
Омољице, Брестовца и Старчева
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, у петак, 13.
марта, са електричне мреже ће бити
искључени поједини делови Панчева, и то: од 8.30 до 10.30 кинеска робна кућа и објекти у кругу фабрике сијалица „Тесла”; од 10 до 11 сати Улица Јоакима Вујића од броја 2 до 18 и
од 37 до 65, а од 11.30 до 13.30 део
Улице др Светислава
Kасапиновића од Улице цара Душана до
Улице цара Лазара.
У понедељак, 16.
марта, искључења су
планирана за Банатски Брестовац, Омољицу и Панчево. У Банатском Брестовцу ће у два наврата – од 8 до 8.30 и од 12 до
12.30 – без струје остати мештани
који станују на улазу у село из правца
Омољице до Првомајске, као и они
из улица Ђуре Јакшића, Моше Пијаде од Поњавице до Ђуре Јакшића, целе Поњавичке и дела Змај Јовине улице од Поњавице до Сутјеске.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У Омољици ће у понедељак, од 9.30
до 13 сати, без струје бити Улица Николе Тесле и део Улице Ђуре Јакшића од Николе Тесле до Балканске, док
ће у Панчеву од 10.30 до 11.30 напајање електричном енергијом бити обустављено у следећим улицама: Шарпланинска од 139 до 145; Бачванска
(парна страна) од 28 до 36 и
(непарна страна) од
33 до 39; Kозарачка
68; Осоговска (парна страна) од 2 до
26 и (непарна страна) од 1 до 23.
У уторак, 17. марта, од 9 до 12, струје
неће имати део Омољице од Улице Ивана Милутиновића ка Банатском Брестовцу. Истог дана, од 8.30 до 9.30,
струје неће имати ни део Старчева,
односно Улица Вука Kараџића од Лењинове до 7. јула, Жарка Зрењанина
од Вука Kараџића до ЈНА и Пролетња
од Жарка Зрењанина до Утринске. У
Панчеву, у уторак, од 10.30 до 11.30
струје неће имати Охридска улица.
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.

тек приликом отварања конструкције моста (...) што значајно повећа ва обим по сла на одр жа ва њу
моста”.
Али 30. септембра, уместо свечаног пресецања траке и престанка закрчења због радова, добили смо још
једно обавештење, овог пута без навођења разлога: „Радови на државном путу I Б реда број 10, деоница
Београд–Панчево, на мосту преко реке Тамиш (преводница) продужени
су до 7. октобра”.
Негде у јесен, међутим, осванула је
табла на градилишту да је завршетак
радова планиран за 5. мај 2020.
Како? Зашто?
Дакле, шта се дешава?
Мора да су извођачи радова и њихови инвеститори чули за оно: колико ме растужи обавештење, толико

ме насмеје објашњење, па нису хтели
да им се смејемо.
Али шта год да су навели као разлог за то што поправка спојница траје онолико колико је у Београду било
потребно за пола моста, треба додати
и ово: код преводнице се, просто речено, ништа не ради.
Не треба бити грађевински инжењер, већ обичан путник који два пута дневно прелази новим путем, па
видети да радника „Штрабага” на
градилишту или нема уопште, или
су ту тројица-четворица који – најчешће! – седе на огради! Као да су
плаћени на дан, а не по обављеном
послу...
Или чекају да рупе на мосту саме
од себе зарасту!
Ко не верује, ево фотографија снимљених од 5. до 9. марта.

НАША АНКЕТА
КОМЕ СТЕ ЧЕСТИТАЛИ 8. МАРТ?

Лепо је симболично обележити

З. УЛАМОВИЋ

М. ПАВЛОВИЋ

Међународни дан жена, 8. март, почео је да се обележава почетком 20.
века, на иницијативу Кларе Цеткин,
славног борца за женска права.
Данас је Дан жена повод да се осврнемо на борбу за равноправност полова и да размислимо о положају жена у друштву. За већину људи је 8.
март дан када знаком пажње и честитком изражавају захвалност важним женама у свом животу.
ЗВОНКО УЛАМОВИЋ,
инжењер машинства:
– Само супрузи и ћеркама сам честитао. Колегинице немам, радим с колегама, тако се заломило. Али ни породично нисмо приредили славље, једна
честитка је довољна. Ништа значајно.

Љ. КИШ

Д. КОКОВИЋ ДИВНИЋ

МАРИЈА ПАВЛОВИЋ, домаћица:
– Супруг и синови су ми честитали.
Ја поштујем овај датум и настојим да
га пропратим. Честитам комшиницама, пријатељицама, познаницама. Мени је то празник.
ЉУБИША КИШ,
туристички техничар:
– Честитао сам само ћерки ове године. Супрузи нисам. Колегинице такође нисам видео, јер је била недеља.
Ранијих година је Дан жена био више
цењен, али је сада другачије.
ДАНИЦА КОКОВИЋ ДИВНИЋ,
онколог:
– Узвратила сам на све честитке. Ја
сама не придајем посебан значај овом

А. ПОД

Б. ЂУКИЋ

догађају, али ми муж донесе једну ружу. На тај начин обележимо 8. март.
То је сасвим довољно.
АДРИЈАН ПОД, ученик:
– Честитао сам сестри, мајци, баби
и тетки. Ми славимо овај датум. Важна је пажња и да својим драгим особама покажемо да мислимо на њих.
Сматрам да је Дан жена леп повод за
тако нешто.
БРАНКИЦА ЂУКИЋ, пензионерка:
– Не обележавам 8. март, али честитам својим пријатељицама и рођакама. Просто ради реда – из тог разлога
вероватно и мени честитају (смех). Ове
године сам добила јако леп поклон.
Јелена Катана
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НЕМИЛЕ СЦЕНЕ У ИВАНОВУ

ПОКОЉ СТАДА ОВАЦА
Крвави пир чопора
паса луталица
Оштећени туже Град?
Ужасне сцене виђене су протeкле седмице у Иванову.
За оне који то још увек не
знају, реч је о локалним уличним псима који су у два наврата поклали двадесетак оваца и
неколико коза, иако су се оне у
оба случаја налазиле у ограђеним просторима.
Притом су једном приликом
опколили и опасно угрозили
једну мештанку. Њу је тако,
окружену оштрим очњацима,
у последњи час из невоље избавио Јоза Телбис, угледни ивановачки пољопривредник, који је баш туда пролазио аутомобилом.

Искасапљене животиње
Њему је запало да, пре десетак
дана, буде и први сведок масакра стада Матеје Штрака, чији
је тор на педесетак метара од
куће Телбисових, у Улици 29.
новембра 38.
– Чули смо лавеж на броју
36, баш тамо где је стока Штракових, који живе у другој улици. Одмах смо позвали старијег газду Михаља, а након пар

Место напада
ња и јео га испред нас – прича
Телбис.
Он даље наводи да је у том
моменту већи део стада већ
био усмрћен, као и да је убрзо
на увиђај стигла полиција, а
недуго затим и комунална и
ветеринарска инспекција. По-

ИПАК НИ СУ ША КА ЛИ...
У почетку је било сумње да
су покољ можда изазвали
шакали, што Јоза Телбис категорички одбацује.
– Нисмо на ободу, где би
се можда увукао шакал, већ
смо у центру села. Притом,
сви имамо кућне животиње,
које би осујетиле ове предаторе. Да та теорија отпада,
минута стигао је и његов син
Матеја. Када смо се примакли
огради, видели смо језиву сцену: шест паса је развлачило и
кидало живе овце и козе, а један је вадио плод из утробе
једне од унесрећених животи-

додатно ме је убедила и извесна докторка ветерине, која истиче да пас нема
одређено место где гризе и
кида насумично, то јест није
фокусиран на главу или
врат, за разлику од шакала,
који, кад убије, не оставља
плен док га не поједе – каже
Телбис.
том је дошао и ветеринар, који
је морао да трајно успава четири полуживе овце.
– Када је реч о псима, ради
се о обичним „селџуцима”, који нису били ни мали ни велики. Они су већ имали исто-

рију агресивних испада, јер
су пре тога напали неколико
људи у селу, а после су исто
урадили још на два места. Било је напада на људе, а стицајем околности сам наишао када је суграђанку напао чопор
и да се нисам зауставио на
улици, покидали би је. То су
били исти пси. У питању су
два чопора, које сам препознао, сликао их и објавио на
друштвеним мрежама, што је
било шеровано. Али онда се
догодило нешто што ме је потпуно шокирало – добио сам
чак и претње смрћу од такозваних љубитеља животиња.
Мислим да многи имају искривљено схватање у том смислу. Што се мене тиче, моја
породица обожава животиње
– наводи Телбис.

Штрак и Сабо остали
празних торова
Оштећени Матеја Штрак цео
свој живот, тридесет седам година, гаји овце, а ту љубав је
наследио од оца.

Месне актуелности

– За све то време ни он ни ја
нисмо доживели овакву катастрофу. У једном трену смо
остали без дванаест оваца, козе и јарца. Не знам шта да кажем, када ме је комшија позвао, мислио сам да се налазим у најружнијем сну – пси
су јурили стадо по дворишту, а
ми смо викали како бисмо их
отерали. Већина женки је носила младе, па су вадили и јели плодове. То је озбиљан тор
и добро ограђен, али овце су
биле напољу, а керови су прегризли жицу, пробили салонит
и увукли се унутра. На крају су
све животиње поклане или касније успаване, изузев једног
овна, који такође није у најбољем стању. Када је реч о псима, колико знам, то су они који су стерилисани па враћани
на улицу – каже Штрак.
Он је неколико дана касније
позван у Градску управу, код
инспекторке ветерине, која је
направила записник о свему.
– Како сада стоје ствари, мораћу да тужим Град, који треба да сноси одговорност у оваквим ситуацијама. У међувремену, јавио ми се први човек
наше Месне заједнице, којег
је звао градоначелник с намером да ми помогне. Због тога
ћу ипак да сачекам с тужбом,
као и да видим шта ће да уради мој пријатељ Сабо, чије су
овце поклане неколико дана
касније. А ја ћу морати све од
нуле, али не пада ми на памет
да од у ста нем, јер то је мој
живот – истиче овај узгајивач
оваца.
А његов колега Болжидар Сабо доживео је сличну судбину,
јер су му неколико дана касније вероватно исти пси усмртили осам оваца. Код њега је чак
можда и већа штета, јер му је
стадо уматичено.
Добра вест је да је, према речима наших саговорника, пре
неколико дана Иваново посетила екипа „Зоохигијене” и похватала одређени број паса.
Али њих још увек има на
улицама...

ЖЕНЕ СА СЕЛА ОБЕЛЕЖИЛЕ СВОЈ ПРАЗНИК

Осми март уз дружење и рукотворине
Као и сваке године у сусрет
Осмом марту, као и на сам тај
дан, одиграва се велики број
догађаја у чијем су центру пажње припаднице лепшег пола.
Све упадљивији допринос у
том погледу дају удружења жена, која с временом постају важнији стожер окупљања становница панчевачких насељених места, а неке од њихових
активности биће предочене у
наредним редовима.
С тим у вези поново се ангажовао и Град Панчево, који је
омогућио одржавање још једног осмомартовског базара на
градском Корзоу. Тако су у петак и суботу, 6. и 7. марта, испред Културног центра Панчева, сви заинтересовани могли
да се увере и у квалитет радова

нудило надалеко познате штрудле, а поред оних препознатљивих с филом од мака, ораха и рогача, овог пута су изнеле и „новотарије” с купинама
и лудајом. Другог дана су потпредседници друштва, Катици
Смиљковић, помагале искусне
чланице Радмила Стојановић
и Најда Јовановић. Све оне су
потврдиле да ће се, након свечаног ручка, на који ће им у
госте доћи деца и унуци, поново традиционално окупити и у
својим просторијама у Дому
културе, уз скромно послужење и музику.
Дан раније је Удружење жена
„Неолит”, такође у свом кутку у
старчевачком Дому културе, приредило интересантно дружење
са ученицима нижих разреда.

„Етно-кутак”
чланица панчевачких удружења, пре свега оних која окупљају припаднице лепшег пола.
Упркос лошем времену, све
расположиво време искористило је Удружење жена „Доловке”, како би са свог штанда по-

Председница те организације Љиљана Зарић каже да им је
била жеља да обрадују малишане и подуче их неким старим вредностима.
– Били су нам у гостима ученици по два одељења првог и

Банатски Брестовац: Месна
заједница планира изградњу
темеља од бетона и гвожђа на
који ће бити постављена жичана слова „Брестовац”, пуњена каменим облуцима, а
припрема и пројектно-техничку документацију за асфалтирање Улице Жикице Јовановића, па ће ускоро бити
расписана јавна набавка.

Јабука: Месна заједница чека да се време стабилизује и
да настави радове на чишћењу депоније и кишних канала, где је потребно скидање
вишка земље поред коловоза. Након креативних осмомартовских радионица за децу из другог разреда основне
школе изложба њихових радова отворена је у петак, 6.
марта, у Дому културе.

Банатско Ново Село: Како
су због лоших временских
услова одложени радови на
текућој поправци и одржавању дела неасфалтираних
улица, Месна заједница планира ускоро и наставак радова на насипању ризле на
поменуте коловозе.
Долово: Комисија за пољопривреду Савета Месне заједнице организује предавања за пољопривреднике сваке суботе у марту, од 10 сати. Удружењe свих пензионера одржало је песничко вече у суботу, 7. марта, у свом
клубу у Дому културе, а два
дана касније представници
удружења честитали су празник радницама и корисницама Дома за старе и поделили им каранфиле. „Доловке” су се по традицији окупиле поводом 8. марта у својим просторијама.
Глогоњ: Радници комуналног
предузећа поправили су мобилијар на излетишту Скела,
а постављен је и рефлектор
на дечјем игралишту. Удружење жена је организовало
другарско вече у недељу, 8.
марта, у Дому културе.
Иваново: Трају завршне припреме за приредбу поводом
дана школе, која ће бити одржана у понедељак, 16. марта,
од 17.30 у Дому културе. Хуманитарна акција „Донеси,
понеси” биће спроведена у
среду, 18. марта, од 13 до 15
сати, у школи, а позивају се
грађани да у то време донесу
непотребну гардеробу, која ће
бити подељена онима којима
је то неопходно.

Качарево: Хуманитарна акција размене одеће и обуће под
називом „Ко има нека остави,
а ко нема нека узме” одвијала
се сваког радног дана испред
Месне заједнице, којој је у томе помагало Удружење жена
„Етно-кутак”. На истом месту
у недељу, 8. марта, чланице
те организације изложиле су
и продавале производе. Месна заједница ће, уз помоћ
удружења ловаца, голубара,
риболоваца и свих грађана добре воље, вероватно у петак,
13. марта, организовати садњу око триста младица дрвећа у ветрозаштитном појасу
на крају Улице 4. октобар.
Омољица: Без струје ће у понедељак, од 9.30 до 13 сати,
остати Улица Николе Тесле и
део Улице Ђуре Јакшића од
Николе Тесле до Балканске.
Стар че во: Удру же ње же на
„Неолит” уприличило је дружење са ученицима нижих
разреда у петак, 6. марта, у
Дому културе. Извиђачи су
недељу, 8. марта, учествовали на Сајму извиђача колекционара у Београду. Друштво
пчелара је у среду, 10. марта,
одржало још једну скупштину, на којој је изабран Извршни одбор.

ПОЕТСКО ВЕЧЕ У УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА

Песници Доловци

„Доловке” на Корзоу
другог разреда и по три трећег
и четвртог, а предводио их је
сам директор. За њих смо направиле разне колаче и искористиле прилику да их упознамо с нашим активностима, како бисмо их приволели да у
перспективи чешће навраћају.
Поред слаткиша, највише су се
занимали за разбој, вретена и
ношње, попут оне старчевачке.
Објаснили смо им да некад није било продавница, па су жене
морале да ткају и шију гардеробу својој деци. Утисци су феноменални и надам се да ћемо
ово да поновимо и око Ускрса –
најављује председница.
Качаревачко Удружење жена „Етно-кутак” било је активно у недељу, 8. марта, када су
чланице те организације на два
штанда излагале и продавале
своје рукотворине.
Прва међу њима, Зора Чубрић, каже да је дружење с мештанима лепо протекло.

– Причали смо им о томе
чиме се бавимо и презадовољне смо њиховим реакцијама.
Продавале смо штрудле, колаче, пецива, ручне радове, торбе, кутијице за накит рађене

„Неолит”
техником декупаж, што се, такође, многима допало – наводи ова ангажована Качаревка.

Доловачки огранак удружења
свих пензионера истиче се као
једна од најактивнијих организација, и то не само када су
питању њихови исписници.
Тако су они у суботу, 7. марта, у својим просторијама у
До му кул ту ре упри ли чи ли
пригодно литерарно вече поетски надарених мештана.
Након поздравних речи Владе Димитријева, председника
поменутог удружења пензионера, и директора Дома културе Мирослава Првуља прва
је наступила Весна Бојовић, а
највише пажње је изазвала њена песма под називом „Спомен”, настала 2018. године у
част осамдесетогогодишњице
од подизања споменика страдалим Доловцима. Потом је
ученица петог разреда Сара
Стојиљковић представила неколико својих радова, док је

њена вршњакиња Катарина
Шмит прочитала стихове суграђана Драгослава Глигоријева и Николе Радоњина. Нису изостале ни песме сликара
и песника Трајана Гаве и преминулог поете Ђурице Ракиџића, који је иза себе оставио
три збирке.
Бојан Војнов је рецитовао о
свом деди; чули су се и стихови о чувеном Пери Мућки,
старој банатској кући Стајића,
а било је речи и о професору
Предрагу Адамову, који је за
собом оставио богато наслеђе
Доловаца у причама, анегдотама, шалама и збиљама.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 13. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бендова „Раскид 13” и „Scordisci”.
Субота, 14. март, 14 сати, дворана Културног центра: балетско такмичење.
Субота, 14. март, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
журка „Rewind”.
Уторак, 17. март, 12 сати, дворана Културног центра: школско такмичење ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.

Представе
Среда, 18. март, 19.30, дворана Културног центра: представа
„Хипноза једне љубави” Душана Ковачевића.

Тематски програм
Четвртак, 12. март, 20 сати, Дом омладине: изложба карикатура Николе Драгаша под називом „Није смешно”.
Четвртак, 19. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представљање књиге „Топло биље” Бојана Васића.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Отказивање програма
Културни центар Панчева обавештава јавност да се привремено обустављају сви програми, у складу са Одлуком
Вла де Ре пу бли ке Ср би је о
забрани јавних окупљања у затвореним просторима, ради
спречавања ширења вируса
COVID-19 (корона). Купљене
улазнице могу се заменити за
новац на билетарници Културног центра (понедељак–
среда: од 9 до 21 сат, четвртак–недеља: од 16 до 21 сат).
Нове информације о програ-

МОЈ

мима биће објављене благовремено на сајту, друштвеним
мрежама и путем медија.

избор
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У „КОМУНИКАРТУ” ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

ЦЕО СВЕТ ЈЕ НАША КУХИЊА
Изложба отворена
до 8. априла
У просторијама агенције „КомуникАрт” у Панчеву у недељу, 8. марта, отворена је стрип-изложба „Шта се крчка?” ауторке Јане Адамовић, на којој
је та уметница представила свој
ауторски рад у неколико тематских целина. Овом изложбом је галерија „КомуникАрт”
обележила Дан жена, у складу
с програмском оријентацијом
усмереном ка промовисању и
повећању видљивости ауторки
у савременом стрипу.
– Одабрали смо 8. март јер
сам хтела да се поиграм стереотипима о томе како друштво
доживљава једну узорну жену,
даму, а шта је заправо оно чиме ми желимо да се бавимо,
или чиме ја желим да се бавим. Хтела сам да покажем шта
ја заправо крчкам и кувам, уместо да стварно кувам у кухињи. Ако је жени место у кухињи, онда треба знати да је цео
свет наша кухиња и можемо ту
да правимо шта год хоћемо –
објаснила је Јана Адамовић
концепт изложбе.
Радови су подељени у тематске целине: „Мешана салата” – микс илустрација, разних техника и жанрова; „Фаст
фуд” – кратки ауторски стрипови; „Француска кухиња” –
табле класичног стрипа, објављене у Француској, у оквиру
издавачке куће „Editions Delcourt”, и „За го ре ла је ла” –
стрип-та бле од би је них или
пропалих пројеката.
По њеном мишљењу, положај стрип-ауторки се драстично побољшава.

– И даље постоје моменти
сек си стич ких пред ра су да,
углавном од публике и оних
који се не баве стрипом, али
жена у стрипу има баш много.
Постоје предрасуде, али се та
позиција побољшава захваљујући разним иницијативама,
попут ове коју је иницирала
агенција „КомуникАрт” – објаснила је Јана Адамовић.
Прошле године је одликована и великим иностраним
признањем – Орденом уметности и књижевности у рангу
витеза, у Амбасади Републике
Француске.
– Иако се орден додељује
људима за животно дело, за
које сам ја још млада, то сам

Острво
Дарко Олачи,
ретушер
ФИЛМ „Острво” Павела Лунгина је руско остварење у којем глуми музичар Петар Мамонов. Он покушава да нађе
уточиште у једном манастиру на далеком северу Русије.
Услови у којима води повучен живот, радећи као ложач
угља, крајње су незахвални, а
разлог томе је грех почињен
у младости, док је служио војску током Другог светског рата. Драма се споро одвија, нема пуно дијалога, али филм
уопште није неинтересантан
или недоречен, напротив, ово
је врло занимљиво и сликовито остварење. Прича о греху и покајању првенствено, о
људској патњи, али и о различитим путевима ка спознаји и посвећењу. Свакако један од ретких филмова које
сам запамтио у животу и само то би можда била најбоља
препорука за ово дело, иако
је побрао и многе награде.
КЊИГА: Стингова аутобиографија „Раштимована музика”
имала је доста утицаја на то
како сам почео да капирам целу причу везану за музику којом сам се бавио у том периоду. Врло је интересантан у улози писца. Свој таленат и интелигенцију лако преноси с писања краћих форми на дуже и
никако вам неће бити досадно
да читате. Свако ко прочита
књигу, видеће по количини
ироније према себи колико тај
човек везе нема с било чим
изопаченим у данашњем свету поп културе. Некако је остао
сачуван, што је реткост. Без
обзира на то да ли се бавите
уметношћу или нечим другим,
користиће да помоћу овог ин-

Страну припремила

Мирјана
Марић

доживела као њихов подстицај да наставим да стварам.
То ме врло стимулише јер ја
више реагујем на охрабрења,
иако се понекад јавља инат
кад вам неко каже да не можете. Лепо је за промену чути
да можете и да вредите – каже стрип-ауторка.
Јана Адамовић је илустраторка и стрип-ауторка из Београда. Сарађивала је с француским издавачем „Editions Delcourt” као цртачица и колорист ки ња на се дам из да ња.
Кратке стрипове објављује у
Србији, Хрватској, Македонији и Немачкој, а стрип-албуме
у Француској, Шпанији, Италији и Холандији. Тренутно

сарађује са америчким издавачем „Дарк хорс”. Добитница је
више награда за стрип и карикатуру. Учествовала је на многим групним изложбама, а имала је и четири самосталне изложбе. Ауторка је колективне
изложбе „Она се Буди / БД Егалите” стрип-ауторки из региона и Француске која говори о
креативном стваралаштву те
положају жена у деветој уметности. Изложба је настала у сарадњи с Француским институтом у Београду 2018. године, а
обишла је Београд, Нови Сад,
Љубљану и Загреб. У октобру
2019. одликована је француским Ор де ном ви те за ре да
уметности и књижевности.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Вече словенске поезије и афористике

тересантног и лаког штива добијете увид у то како размишља и шта ради један успешан човек. Стинг открива доста тога на један врло суптилан и разложан начин. Све је
јасно, нема претеране филозофије, не треба да је буде.
Подједнако је бистар и јасан и
кад компонује и кад пише.
МУЗИКА: Морам прво место
да дам једном младом генију
по имену Џејкоб Колијер (Jacob Collier). Не бих да га поредим с великим умовима из
прошлости и садашњости, али
морам да кажем да стварно
мислим да он то јесте и да
вероватно нико неће остати
равнодушан ако послуша било шта од његових радова. Започео је своју „Јутјуб” каријеру негде 2012. године популарним обрадама познатих
песама. Од тада његова популарност из дана у дан све више расте, можда баш зато што
се истицао виртуозношћу од
самог почетка. Сећам се да
ником није било јасно шта се
дешава и како то да неко тако млад обједињује толико талената у једном, то је био неки први утисак. Његов таленат разоружава и привлачи
на прво слушање. Увек је скроман и отворен иако је сигурно свестан ко је и шта је. Можда би такви клинци могли
да буду идоли свима.

Књижевно вече поводом представљања антологије пољског, руског и бугарског афоризма и руске поезије за
певање одржано је у петак, 6. марта,
у Градској библиотеци Панчево.
Том приликом је сатиричар Александар Чотрић представио три антологије које је превео и приредио. Он
је истакао да су афоризми и уопште
хумор и сатира често били средство
да се лакше преброде тешкоће с којима су се словенски народи суочавали
у својој историји. Нагласио је да су
ове антологије први целокупни и детаљни прикази афористичарског стваралаштва на српском језику аутора из
Пољске, Русије и Бугарске и да љубитељи жанра у нашој земљи могу да га
упореде са српском афористиком.
Професор руског језика Миливоје
Баћовић казивао је песме Владимира Висоцког, Булата Окуџаве и других руских песника које је превео, а
Елена Рошкова је те песме отпевала
уз гитару.

ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРА НИКОЛЕ ДРАГАША

Није смешно
У галерији Дома омладине од
четвртка, 12. марта, публика ће
моћи да погледа изложбу објављених карикатура Николе Драгаша под називом „Није смешно”.
На изложби ће бити карикатуре које су у последњих десет година објављиване претежно у листовима „Политика” и „Вечерње новости”, али
и оне које су објављиване у
мање тиражним и локалним
листовима.
– Мени, нажалост, ништа
није смешно ако се усредсредим на околину... Једино
ми је искрено смешно оно
што долази из истинског хумора и сатире, тако да у последње време уживам у мајсторијама и шалама Чарлија
Чаплина и Станлија и Олија
– објаснио је Драгаш.

Каже да углавном црта ствари с којима се сусрећемо сваког
дана и које на наш живот утичу
директно или индиректно.
– Често цртам спорт, ситуацију у друштву, мотиве Србије, празнике, годишње одморе,
сланину... Што се тиче самог
приступа, неке од карикатура
су настале одмах из руке, а за

неке је било потребно више дана. Гледам увек да је присутан
потез руком, а колор радим на
више начина, на рачунару или
традиционалним техникама...
– рекао је Драгаш.
Његова жеља да црта карикатуре настала је као потреба
да нешто каже о ситуацији, стању, променама и појавама које
се свакодневно дешавају.
– Постоји апсурд да је карикатура само „велики нос”, да
она исмејава. Морам да кажем
да је то једна веома озбиљна
дисциплина која нас често упозорава и опомиње на све оно
што се дешава у свету и око нас
– закључио је аутор изложбе.
Никола Драгаш (38) живи и
ради у Панчеву. Бави се карикатуром, илустрацијом, графичким дизајном и стрипом.

Члан је УЛУПУДС-а, Удружења карикатуриста Србије – ФЕЦО и УЛУ „Светионик”. За свој
рад је вишеструко награђиван,
а излагао је у земљи и иностранству. Скоро десет година
ради с децом. Тренутно води
школу цртања за децу „Чаробни свет цртања”.
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ПАНЧЕВЦИ КАМИОНЏИЈЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КРОЗ СВЕТ НА ДВАДЕСЕТ ТОЧКОВА
Зову их друмске крстарице. О њима у
Америци снимају телевизијске серије и ријалити програме. Тешки су и
по 24 тоне, дугачки 18 метара, а могу
да имају и по 22 точка! И таквим грдосијама управљају и возе их брзином и до 90 километара на сат – наши Панчевци. Неки зато што је то једини начин да зараде за живот, а други зато што су камионе заволели још
у детињству!

Али некад је проблем паркирати
толико возило.
– Дешава се да ти на месту истовара кажу: „Мајсторе, кад би могао овако да паркираш...”, а ти кажеш да нема проблема. Онда седнеш за волан
и презнојиш се сто пута, па некако
успеш. Они одушевљени ти говоре:
„Свака част, мајсторе!”, тапшу те по
рамену, а не знају да сам ја ђавола
видео док нисам паркирао како су
тражили – прича нам Јован.
– Да се не бавим овим, не знам шта
бих радио. Али, понављам, не може
свако ово да ради. Треба прво преломити у глави – каже.

И до најудаљеније тачке
Бојан Балаћ (41) завршио је Машинску школу, али је ради финансијског
опстанка породице одабрао да ради
посао возача. Једна тура из Србије до
неке стране земље и назад може да
потраје три дана, али и до две недеље.
– Веома је напорно. На појединим
граничним прелазима се чека више
дана, а најгори су турски Капикуле,
хрватски Батровци и граница између
Белорусије и Русије. Мало је боље на
нашим прелазима Хоргош и Келебија и на бугарској Калотини. Нема
устаљеног ритма, некад се деси да
два дана спаваш ноћу, па два дана спаваш дању, а ако спаваш
преко дана, целу ноћ мораш
да возиш – прича нам Бојан.

Бојан Балаћ
Возачи после девет сати вожње морају толико да се одмарају и саобраћајна полиција на свим друмовима
то строго контролише и кажњава преступе.
– Два-три сата паузе потрошиш на
разне ствари и ако не легнеш што пре
можеш, не стигнеш да се наспаваш и
одмориш, па је тешко да поново седнеш за волан – каже Бојан. Возачи
користе паузу да се окупају, да скувају себи нешто и да се, ако је могуће,
чују с породицом. Ћерку, сина и жену виђа само седам-осам дана у месецу и то сматра највећим проблемом у овом послу.
Потребно је, каже, много разумевања међу партнерима да би везе и
бракови опстали.
Кабине су опремљене фрижидерима, па возачи у њима чувају храну коју понесу из Србије. А кад се туре одуже, залихе се обнављају у иностраним маркетима. Али ни то није лако:
многим продавницама не може да се
приђе камионима.
– Углавном једемо суву храну. Има
колега који кувају, али то знатно одузима време које имамо за одмор. Спава се и на „сувим” паркинзима, где
нема пумпе и тоалета, тамо где их
има – никад нема места, па је једини
излаз заустављање на плаћеним паркинзима, или у индустријским зонама – прича нам он.
Додатно оптерећење у последње
време представља ситуација с мигрантима.
– Непрестано – каже – мораш да водиш рачуна да ти неки мигрант не уђе
у приколицу, да га нађу на граници и
тако ти направи пакао од живота...
Посла има и све је више шпедитерских фирми.
– Можда звучи уображено, али да
ми не радимо свој посао, све би на
свету стало. Не постоји алтернатива
камионском превозу, једино асфалт
стиже свуда. Нема сваки град пловну
реку, теретну железницу или аеродром... – закључује он.

Безбедност на првом месту

Бојан Холик
али је истовремено и тежак. Дугачке
туре, кад прелазиш хиљаде километара, замарају, јер непрестано мораш
да будеш концентрисан и пазиш на
пут и на остале учеснике у саобраћају. Додатно си под тензијом због полиције, царине, миграната – прича
Бојан.
Његова најдужа тура је трајала четрдесет три дана. Возио
је укруг: Београд–Барселона–
Мо сква –При шти на –Бе о град.
Концентрацију и будност одржавају великим количинама кафе, али су путеви у нашој земљи толико лоши да им се често просипа.
– Непријатни догађаји се дешавају
скоро свакодневно: неко вам пресече
пут, лоши временски услови, кварови, пуцање гуме... Ко није мењао гуму на натовареном камиону на плус
четрдесет или минус двадесет степени, не зна шта је мука – каже он.
Бојан, и поред свега, воли свој посао. Ужива у сусретима с другим нацијама и културама. Видео је много
места која иначе не би успео да посети, као што су Црвени трг у Москви и
Плава џамија у Истанбулу. Воли и
дружење с колегама.
– Најтеже ми је било када сам морао своје рођендане и Нову годину да
славим с драгим људима преко „Вајбера”. Јаја за Ускрс, на пример, фарбамо хемијском оловком – прича нам
Бојан.

Више дана на путу,
дебљи новчаник
Јован Костић (36) по струци је електротехничар погона, али воли камионе.
– Мораш да обожаваш волан, то је
први услов. Обично сви почињу да
возе да би зарадили, а нису добро обавештени. У почетку ти је све то занимљиво, радиш посао који не може
баш свако да ради, онда постанеш
мало саможив. Осамиш се у кабини,
па много пута чак ни радио не упалиш – прича Јован.
Најгоре му је када после девет сати
вожње мора да направи паузу за одмор и да се испава, а сан неће на очи.
– Кад пукне гума, прво се од муке
смејеш као луд на брашно, па псујеш
као најгори кочијаш, онда седнеш на
ивичњак и попушиш цигарету, па си
тек онда способан да нешто предузмеш – каже он.
Најдуже је на путу био четири дана
и три ноћи. Али, иако је напорна, ову
професију не би мењао јер му је „ушла
у крв”. Вожња га је променила. Постао је много сталоженији.
– Динар је „крвав”, али сладак. Возим цистерну с водоником и имам
једну туру дневно, и сваке вечери сам
код куће. Волим што возим велике
камионе – прича.

Далеке дестинације
Бојан Холик (34) завршио је Пољопривредну школу, али је ипак одабрао посао професионалног возача.
– Живот возача је леп као такав за
оне који воле такав начин живота,

Јован

Зоран Блага (47) механичар је алатних машина специјализован за ремонт и баждарење сигурносне арматуре, а камионе вози последњих десет година. Ради за хрватску компанију која има камионе у Немачкој и
често вози туре тамо, али и по Швајцарској, Аустрији, Белгији, Луксембургу и Француској.
– Превозим делове за ауто-индустрију или контејнере
где се они складиште. Највећи терет
који возимо је око
двадесет четири тоне. То су блокови
мотора, али има и лаганијих, од по пет, десет, петнаест тона. Наравно да је теже и опасније
возити када имаш више
терета – прича Зоран.
На путу проведе и по
тридесет дана, а онда буде
две-три недеље код куће.
Кад је за воланом, будност
одржава слушањем музике или разговором с колегама телефоном.
Тек понекад има времена да обиђе
град у који је довезао товар. Чешће
мора да се паркира у удаљеној индустријској зони, јер је на паркингу тешко пронаћи место, па без аутомобила не може да стигне до града.
До сада није доживео ниједну непријатност. Мисли да је култура у саобраћају у земљама у којима вози на
високом нивоу и да се саобраћајни
прописи поштују.
– Није ми изазов да возим по аутопуту, већ кроз мања места где су улице узане. Или кроз брдско-планинске
крајеве. Тамо мораш да пазиш на све.

Зоран додаје да, поред вожње, данашњи возачи доста морају да се баве и
папирологијом. Скенирају разне декларације и документа и шаљу их својим послодавцима, да би наплата транспорта могла несметано да се врши.

Пракса најважнија
Игор Денчић (40) прво је завршио
Електротехничку школу, па се преквалификовао за професионалног возача.
– Овај посао је чиста пракса. Што
дуже радиш овај посао, бољи си у њему. Оно што се учи у школи, обично
није применљиво, јер су камиони све
модернији и има их за разне намене
– каже Игор.
Игор је одувек волео да вози. Недавно га је брат подсетио на причу да
је на неком рођендану, као осмогодишњак, рекао да ће једног дана возити
камион.
– У војсци сам возио тенк, а по одслужењу рока сам почео да радим као
возач аутобуса. Али брзо сам схватио
да ми рад с педесеторо људи, од којих свако има неки проблем који не
можеш да им решиш, не одговара.
Лакше је с робом, тамо нема приговора – каже са осмехом.

„Збогом, авети”
Надије Теранове
Ида је управо слетела у
Месину, свој
родни град.
Ње на мај ка
жели да прода породичну кућу. Пре
двадесет три
го ди не не стао јој је
отац. Ни је
мртав: једностав но
је
отишао једног јутра и више се није вратио. Његово име више нису
изговарале. Њихов бол се претворио у тишину; њихов бес у осећај
да је отац све време ту негде, само
неприметан. Док пребира по стварима тражећи оно што жели да
задржи као успомену, схвата да је
до шло вре ме да се су о чи с
празнином која је прогони целог
живота.
Два читаоца који до 18. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Коме бисте најрадије рекли
збогом?”, 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.

Игор Денчић

Возио је камион с приколицом, сандучар и цистерну. Тренутно вози течни кисеоник за лечење пацијената, а
иначе и техничке гасове за индустрију.
– Код сваке врсте начин вожње је
другачији. Имаш приколице дугачке
13,6 метара, где те роба нагиње и вуче на страну. Онда цистерне које те
гурају кад кочиш и кад идеш узбрдо
или низбрдо. Мораш да савладаш те
машине, да знаш како реагују да би
ти реаговао. Удеси и проблеми се дешавају када немаш довољно искуства – објашњава Игор.
Њему се једном
десило да је на низбр ди ци остао без
кочница.
– То је био стари
„фап 1620”, цистерна, није било течности у кочницама. Морао сам да кочим
мотором, али то је недовољно, јер те тежина возила и робе вуче низбрдо.
У кривини сам отворио
врата кабине како бих могао да искочим ако ми се
камион отме контроли. ЦиЗоран Блага стерна се већ била нагнула у кривини, али сам неДа се провучеш камионом дугачким како успео да повратим равнотежу и
осамнаест метара, да водиш рачуна о скренуо. Тада сам већ стигао до удодеци, о другим учесницима у саобра- лине и почео да се успињем, па сам
ћају... Да би се бавио овим послом, се зауставио. Стајао сам са стране и
мораш да волиш камионе и да волиш тресао се – прича искрено.
У суштини, најтеже је зими, јер је
да возиш – каже он.
Сваки возач поседује елементарно пут клизав, а натоварено возило теаутомеханичарско знање и може да шко и „гура” својим правцем.
– У домаћем саобраћају је добро
отклони ситне кварове на свом возилу. А за озбиљније по- што возач нема проблем са страним
језиком, што зна све правце и путеве.
правке ту је сервис.
– Једном ми се по- Добро су позната ограничења, куда
кварио компјутер ко- смеју да се возе опасне материје... На
ји регулише брзину, иностраним рутама проблем предстазаблокирао је усред во- вља, на првом месту, администрација
жње. Срећа па сам знао на граници, због страног језика и разда га рестартујем и да се с личитих прописа, па онда притисак
пута искључим на паркинг. да се стигне на време – каже Игор.
Развијене земље имају боље путеПозвао сам послодавца и решили смо проблем. Иначе, ве, али су гужве веће. Он је до сада
на ауто-путу не смеш да се возио кроз Румунију, Бугарску, Мазадржаваш у зауставној тра- ђарску, Црну Гору, Словенију и Пољци. Пут је покривен камера- ску. Концентрацију одржава отварама и ако брзо не позовеш не- њем прозора да га расхлади ваздух,
ког да ти помогне, службе за или се заустави и себи скува кафу.
помоћ после извесног вре- Ако га баш ухвати поспаност, стане и
мена долазе саме. Кад те они одрема два-три сата.
– То нико неће да ти замери. Мошлепају, кошта до три хиљаде евра и још те возе у раш да препознаш тај тренутак када
сервис. А тамо деру – прича сањивост постаје опасна – каже.
Костић Зоран.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Мелем за душу
Откријте
сна гу сва кодневних
чу да, нео чекиване
до бр о те и
племенитости. Дозволите
овим описа ним ис куствима
да вас дирну и про мене. Превазиђите препреке, сагледајте нове перспективе и постаните боља особа.
Два читаоца који до 18. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је вама мелем за душу?”, 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
да ли је страст напустила вашу спаваћу собу. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Страст је стални, омиљени резидент моје спаваће собе и неће је
никада напустити јер јој одобравам попуст на становање у случају
главобоље.” 060/6266...
„Страст напусти моју спаваћу
собу само онда кад ме ухвати за
ру ку и по ве де до фри жи де ра.”
064/5293...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико је битно
увек саслушати и другу страну:
„Ако је учити од наших политичара, битно је никада не саслушати другу страну, већ је само оптуживати за оно што у ствари ви радите.” 062/2137...
„Ја увек саслушам и другу и трећу и пету страну, и колико год да
их има у мојој глави. Понекад је
само тешко разазнати шта говоре,
по што све при ча ју углас.”
064/3440...
Д. К.
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, повољно у климу. Звати после 15 сати. 069/226-8391. (289658)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО 55, 1999. одличан,
регистрован, оригинал боја. 063/776-16-77.
(289423)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење 583, беко са електроником, може неисправно уз доплату. 064/129-7360. (289808)

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001,
регистрован, продајем/мењам за голфа, фијата.
064/517-84-21. (289586)
ПАСАТ Б 6, 1.9 ТДИ, караван, 2007. годиште.
069/331-03-97. (289713)
НА ПРОДАЈУ опел мерива,
1.3 Д, 2007. 061/613-1011. (289743)

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце
и остало покућство.
066/900-79-04. (289599)
ПЕЖО 306, караван, 2.0
ХДИ, 66 кв, 90 кс, регистрован, 1.6, цена 1.100
евра. 0637774-86-29.
(289837)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
061/277-87-99. (289389)
ПРОДАЈЕМ трпезаријски
стон и шест столица.
062/854-95-98. (289590)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе.
Судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (289613)

ПРОДАЈЕМ лагуна ДТИ,
1998, регистрован и делове меган. 060/143-62-10.
(289719)

ОПЕЛ астра караван, дизел, 2005, у одличном стању, власник. 063/436-863.
(289856)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксара
пикасо 2.0 ХДИ, гаражиран,, у одличном стању.
063/224-528. (289754)

МЕРЦЕДЕС модел А 180
ЦДИ, беспрекоран, 2007,
због одласка у иностранство.Власник. 063/436863. (2898569

ПРОДАЈЕМ матиза дакор,
гаражиран, у одличном
стању. 063/224-528.
(289754)
ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000,
петора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (289777)
ПАСАТ Б 5, 1.9, 1999, караван, у првој боји, очуван. 064/587-50-24.
(289777)

ДРВЕНИ сто са столицама,
метална комода, дрвена
комода, телевизори, ДВД,
кварцна пећ, горионик на
нафту. 064/206-30-24.
(289645)
СТАРИНСКИ дрвени ормани, каучеви,ф отеље,
све по 1.000 динара.
061/100-89-97. (2189665)

ВОЗИЛА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (288426)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/11959-24. (289449

ПРОДАЈЕМ полован лежај
и душек. Договор.
064/065-23-38. (289876)
ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућност
клања и печења, Панчево.
060/037-11-96. (289871)
ПРОДАЈЕМ јариће, од 27
до 30 килограма, 250 динара. 0657688-86-30.
(289685)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
ПОЛОВАН тросед на рас1.500 евра. 062/193-36-05.
клапање продајем.
(289567)
064/348-00-43. (289694)

ГАРАЖЕ

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет, 2007, фул опрема,
шест брзина, дигитална
клима, регистрован годину. 064/130-36-02.
(289777)
САКСО 1.4, 2002, петора
врата, прва боја, на име.
064/130-36-02. (289777)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Коеђж 1, или мењам за мањи
ауто. 062/339-299.
(289870)

КУПОПРОДАЈА

РАСПРОДАЈА нмвог намештаја: столице од 1.600,
столови од 4.5000.
060/600-14-52. (289712)
МАЊИ фрижидер, вешмашина, алфа пећ камин,
комбиновани фрижидер.
063/861-82-66. (289724)

БАЛИРАНА детелина, сирак, кукурузовина и слама
на продају. Мића,
САМАЧКИ кревеет, угаона
064/303-28-68. (289779)
гарнитура, кокфер шиваћа, телевизор, кухињски
ПРОДАЈЕМ траку за трчасто. 063/861-82-66.
ње. 062/816-47-57.
(289724)
(289782)
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ професионални алат, хилтику, брусилицу и остали алат. 064/32411-17. (289799)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 335-930, 063/705-1818. (289835)
ПРОДАЈЕМ новији кауч на
расклапање, двоја врата,
пуно дрво, стакло.
062/424-128. (289858)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (289454)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше, старе играчке, стрипове и друго. 335-930,
063/705-18-18. (289835)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80 до 1.800 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(289568)

ПУНТО гранде 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/130-36-02.
(289777)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 064/256-61-64.
(СМС)
ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу вишепородичног стамбеног објекта. Плацеви већи од 6 ари,
на локацији ужег и ширег
центра града. 064/128-5221. (ф)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у
Иванову кућу од 100 квм
са помоћним објектима,
на плацу од 17 ари, легализовано. 062/415-359,
064/828-36-26. (289516)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 49 ари, Новосељански пут 91. 064/131-42-02
(289668)
УЖИ ЦЕНТАР, 240, 2.5
ара, прелепа усељива,
72.000. (679), „ Трем 01”,
063/836-23-83. (289682)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона,
преко пута Секиног салаша. 062/102-89-16.
(289260)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, прво
српског поље, Новосељански пут. 064/128-22-06.
(289100)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(289045)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (289203)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, потез Ливадице. 319754, 061/153-34-61.
(289595)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100
квм, са 15 ари плаца, Баваништански пут 313, до
пута. Тел. 066/903-88-654.
(289597)
КУЋА у Тополи, 100 квм,
сређена, 27.000 евра.
062/770-682. (289604)
КУЋА, Омољица, 80 квм, 7
ари, легализована, власник, 1/1. 064/961-00-70.
(289609)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса, 5
ари, ограђен, 1/1.
064/205-39-57. (289638)
ПРОДАЈЕМ осам ари плаца, Охридска. 063/708-1301. (289622)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Златибору за некретнину у Панчеву. 069/158-6376. (289640)
НОВА КУЋА, 9 х 12, завршни радови, нова Миса,
власништво. 064/221-3612. (289641)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
11 ари, викендица, струја,
вода, 18.000. (679), „ Трем
01”, 063/836-23-83.
(289682)
ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, може за гарсоњеру.
013/618-625. (289691)

ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 120
квм, продаја-замена, одлична кућа. 064/928-8968. 8289690)

МИСА, кућа 200 км, близу
Спортског центра, 68.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (289813)

ВОЈЛОВИЦА, кућа две
стабмбене јединице, 109
квм, реновирана, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 063/80310-52. (289710)

СТАРЧЕВО, 15 ари, 240 +
локал, до пута; Миса, три
етаже, 63.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (289820)

ПЛАЦ, Јабучки пут, Баванитшански пут, Топола.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (289704)
КУЋА, нова Миса, 148
квм, 97 квм, 500 евра/квадрат. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (289704)
ЦЕНТАР, улични део куће
+ гарсоњера + подрум,
40.000 евра. 061/114-1134. (289701)

СТРЕЛИШТЕ, 148 квм, за
реновирање, 2,2 ара, гаража, 40.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(289783)

ПЛАЦЕВИ, градско грађевинскок земљиште, погодно за све делатности.
064/212-52-52. (289700)

ЦРЕПАЈА, 252 квм, 21 ар,
лепа, 30.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(289783)

ПРОДАЈЕМ плац 23 ара у
Владимировцу, погодан за
више врста делатности.
Има струју и воду. Тел.
013/234-40-71. (289736)

КУЋА, 180 квм у Јове
Максина 50-ц + 3 ара плаца. 063/740-22-41,
064/929-64-85. (289863)

КУЋА на продају на 5,4
ара, Ул. Ц. Душана.
064/119-65-63, Панчево.
(289739)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Сарајеву, стамбене
површине 180 квм + 90
квм, пословни простор за
стан у Панчеву. 066/62624-33. (289744)

ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари, Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (289875)
КУЋА, 20.000 евра, 100
квм, 3 ара, Козарачка 10б. 0763/721-62-13.
(2890878)
ТРИ куће за 34.000 евра,
100 квм, 70 квм, 60 квм,
6.5 ари, Козарачка.
063/721-62-13. (289878)

НОВА МИСА, 1.3 ара, 180
квм, гаража, 57.000. (353), КУЋА, 15.000 евра, 70
квм, 2 ара, монтажна, Ко„Премиер”, 063/800-44зарачка 10-ц. Л063/72130. (289733)
62-13. (1289878)
ЦЕНТАР, шири, етажа,
СТАРЧЕВО, усељива кућа,,
приземље, око три ара,
плац 9.5 ара, укњижено,
колски улаз, 100 квм.
(394), „Гоца”, 063/899-77- 1/1. 063/725-99-37.
(289886)
00. (289813)

Петак, 13. март 2020.

МАРГИТА, троипособан,
II, гас, 87 квм, гаража,
80.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (289733)

ПОНУДА

КОЗЈАК, прелепа, ЕГ, 160
квм, 57 ари, намештена,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289887)
СТРОГИ центар, трособан,
72 квм, трећи спрат, лифт,
ТА, могућност ЦГ. Звати
после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (289688)

КУЋА, 13.000 евра, 60
КОТЕЖ 2, једнособан, 39
квм, 2 ара, Козарачка 10- квм, V, ЦГ, 25.000. (188),
а. 063/721-62-13. (189878) „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(289704)
ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
22.000. (188), „UnaDalli”,
ШИРИ центар, новији,
064/255-87-50. (289704)
двособан, 54 квм, II гас,

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, 54
квм, VI, леп, 42.000. (49),
„Мустанг”, 226-901.
(289703)
ДВОРИШНИ, 31 квм, близу Тесла, 17.000. (49),
„Мустанг”, 226-901.
(289703)

Повољно продајем

ДВА СТАНА
по 75 квм, сређени,
новија градња.

(1/289627)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

МИСА, кућа, 38 + 12 + 17
квм, 6,89 ари, усељива,
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289887)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ два плаца од
4.9 ари, Стрелиште.
064/579-40-96. (289711)

48.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(289710)

063/272-487,
063/305-036

СТРЕЛИШТЕ, сутерен +
ПР + I, 5 ари, циглом грађена, 69.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(289887)

СТРОГИ центар, 173 квм,
салонски, усељив одмах.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (289738)

КОТЕЖ 1, двособан, 50,
ВП, сређен, 39.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(289492/р)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
1, ЦГ, сутерен, екстра реновиран, 34.000.(470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (289738)

ТАМИШ капија, двоипособан, 78 квм, iV, ЦГ, двострано оријентисан,
72.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (289798)

ПЛАЦ, Шарпланинска,
4,42 ара, темељ, папири,
вода. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289887)
ЦРЕПАЈА, одлична, 11,68
ари, 135 квм, вреди,
36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289887)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру. Тел.
064/303-35-46. (289775)
ГАРСОЊЕРА, шири центар, нови, укњижени, 23
квм + тераса, приземље,
24.000 евра. 060/559-4794. (289776)

ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни, једнособан, 32 квм,
подрум, 16.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (289798)
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СОДАРА, једноипособан,
II, 40.000; Тесла, реновиран, опремљен, 43.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (289881)
ПРОДАЈЕМ реновиран
стан у Качареву, 52 квм,
први спрат. 063/776-1467. (2898689
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18
квм, I, ЦГ, усељива,
14.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(289798)
СТАРА МИСА, једнособан,
приземље, тераса, 20.000.
063/836-23-83, (679),
„Трем 01 ”. (289632)
НОВА МИСА, 3.0, 84 квм,
ВП, гаража, укњижено,
45.000. 069/757-559.
(289790)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. 063/83623-83, (679), „Трем 01 ”.
(289632)
КУПУЈЕМ стан без посредника, мањи/већи, до 65
квм. 063/701-11-31.
(289709)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, ученикук.
064/348-07-60. (289618)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
двособан, намештен, централно, на дуже. 063/372124. (289676)

ИЗДАЈЕМ намешену гарсоњеру, ужи центар.
КУПУЈЕМО станове, куће
ИЗДАЈЕМ стан, 46 квм,
063/810-92-39. (289649)
на
свим
локацијама.
Брза
нов, ненамештен, одличан,
СТАНОВИ
ПРОДАЈЕМ једнособан
исплата. (353), „Премиер”,
приземље, 250 евра, погоИЗДАЈЕМ намештен двоПОНУДА
стан на Содари. Тел.
063/800-44-30. (289773)
ришни стан, 30 квм, Сода- дан за пословни простор.
060/313-87-86. (289801)
ЦЕНТАР, продаја станова КОТЕЖ 1, „Лидл”, новија
Моше Пијаде 58. 062/886АГЕНЦИЈИ „Милка М” по- ра. 065/469-57-95.
КОТЕЖ, јднособан, 35, ЦГ, требни станови, куће, све
и локала од 48 до 136 квм, зграда, четворособан, 93
85-83. (289708)
(289652)
укњижени у изградњи.
квм, II, лукс, 86.000. (398), 20.000, усељив. (67),
локације. Брза реализациИЗДАЈЕМ намештену гарИЗДАЈЕМ једнособан не„Милка М”, 063/744-28063/323-584. (289528)
„Кров”, 060/683-10-64.
ја. (67), 063/744-28-66.
соњеру на Тесли, централнамештен
стан
на
Стрели66.
(289887)
(289492/р)
(289887)
ОМОЉИЦА, строги ценно грејање. 064/439-60-07.
шту, обавезан депозит.
КОТЕЖ 1, двособан + до- КУПУЈЕМ гарсоњеру или
тар, продајем једноипосо- СТРОГИ центар, 68 квм,
(289706)
064/142-68-65. (289715)
градња, 117 квм, ЦГ,
бан стан, укњижен, 1/1.
салонски, екстра реновиједнособан и двособан
064/021-19-31. (и)
ран, 85.000. (394), „Гоца”, 55.000. (67), „Милка М”,
стан, кеш. 060/551-64-50.
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
063/744-28-66. (289887)
063/899-77-00. (289813)
(289785)
ПРОДАЈЕМ стан, 47 квм,
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребтрећи спрат, Тесла, звати
МИСА, 85 квм, троипосоИздаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
V, 37, ЦГ, терасе, сређен,
после 15 сати. 069/226-83- бан, гаража, локал леп,
ни станови, куће, плацеви.
23.000. (67), „Милка М”,
91. (289658)
Контакт: Љупко, 063/313-844,
хитно, 57.000. (394), „ГоБрза исплата. 061/662-91063/744-28-66. (289887)
Маријана
063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ца”, 063/899-77-00.
48. (289881)
СТАН, 50 квм, пеко пута
(289813)
ПРОДАЈЕМ реновиран
Лидла, Тесла, ЦГ, укњиИЗДАЈЕМ собе за раднике,
жен, сређен, високо приСОДАРА, 83 квм, 35 квм + стан у Качареву, 52 квм,
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- самце. 064/305-73-01.
земље, продајем без по58 квм, два стана, заједно први спрат. 063/776-1467. (289868)
средника, 40.000 евра.
65.000. (394), „Гоца”,
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. (289697)
060/441-11-23. (289628)
063/899-77-00. (289813)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18
Контакт: Маријана, 063/693-944,
борска 3, Панчево. Тел.
квм, I, ЦГ, усељив, 14.000.
СОДАРА, Савска, 61 квм,
ЦЕНТАР, 2.5, 68, 47.000,
Љупко – 063/313-844
373-077. (2897569
(336), „Олимп”, 351-061,
III спрат, ЦГ, лифт,
одличан, дворишно, 65,
063/274-951.
(289798)
32.000, договор, власник.
реновирано, 28.000. (338),
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, КоКУПУЈЕМ мањи стан или
063/700-34-03. (289619)
„Јанковић”, 348-025.
ИЗДАЈЕМ смештај за Рад- теж 1, фул намештену,
СТАН, центар, 130 квм +
гарсоњеру у Панчеву.
(289820)
нике, самце, студенте,
ЦГ, на дуже. 066/494-900.
поткровље, I спрат, МакПРОДАЈЕМ једнособан
064/174-89-94. (289847)
раднички смештај. Цен(289758)
сима Горког 10, 130.000
стан на Стрелишту, ЦГ,
СОДАРА, , 59 квм, ЦГ, V,
тар.
063/502-211.
лифт, усељив. (679), „Трем евра, пентхаус два купати41,75 квм, I. 011/406-79ЈЕДНОСОБАН намештен
(289662)
СТАНОВИ
ла. 063/804-07-85.
01”, 063/836-23-83.
18, 064/982-44-25.
стан, Котеж 1, издајем.
(289828)
(289878)
(2896439
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕ се мањи двособан 063/824-06-63. (289683)
стан на Тесли, без грејања, ИЗДАЈЕМ мањи намештен
ПРОДАЈЕМ једнособан
ЦЕНТАР, 93 квм + 18 квм,
ТЕСЛА, двособан, I, 53
ИЗДАЈЕМ једнособан и
ненамештен. 064/426-27стан у центру, повољно,
тераса, VII, ЦГ, 65.000.
квм, ТА, 35.000. (353),
стан у строгом центру, за
двособан намештен стан у
09, 064/238-09-46.
трособан, на Котежу.
(396), „Лајф”, 061/662-91„Премиер”, 063/800-44ученике. 063/617-190.
центру. 062/978-34-26
066/937-00-13. (289855)
48. (289881)
(289672)
30. (289773)
(2897609
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. 062/889-01-20
(СМС)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, 100
квм, намештен, центар
града, паркинг, лифт. Тел.
064/828-36-18. (ф)
ТРАЖИ мањи стан за издавање, празан или полунамештен. Хитно.
064/065-23-38. (289876()
ИЗДАЈЕМ намештен стан
60 квм, на Котежу 2, 200
евра. 063/101-10-13.
(289596)
ПОТРЕБНА цимерка за заједничко становање.
Л063/246-509. (289607)
НОВА МИСА, издајем једноипособан стан са етажним грејањем. Тел.
061/208-51-51. (289616)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру Панчеву, Ул. Др.
Касапиновића, комплетно
намештен, ЦГ, приземље.
Цена 20.000 месечно. Тел.
063/761-54-89. (289623)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 063/809-59-66.
(289753)
СТАН за издавање 35 квм,
за самце, теренске раднике. 062/353-413, 063/89421-80. (289745)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен, у центру, Панчево, приземље,
етажно грејање на гас.
Тел. 063/311-369.
(289740)
ИЗДАЈЕМ стан од 90 квм и
локал од 32 квм, на новој
Миси, преко пута вртића.
Тел. 064/876-52-60.
(289733)
СТАН за издавање, центар. 064/334-03-01.
(289731)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса. 060/011-96-66.
(289826)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан. Тел. 063/70707-76. (289846)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен трособан стан за
раднике. Тел. 063/707-0776. (289846)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
намештен. 063/866-25-31.
(289531)
НОВА МИСА, издајем једноипособан стан са етажним грејањем. Тел.
061/208-51-51. (289616)
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ЛОКАЛИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

ИЗДАЈЕМ локал у Новом
Селу, 180 квм, 100 евра
месечно. Погодан за магацински простор, радњу.
063/301-219. (289371/р)
ИЗДАЈЕМ халу, Баваништански пут, 150 квм, плус
плац 5 ари, ограђено.
063/644-353. (289634)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и
више канцеларијских простора. АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278250. (289635)
ИЗДАЈЕМ два локала по
106 квм, ул. В. Р. Путника
17, у дворишту, паркинг,
може и заједно. 062/272510. (289543)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ЛОКАЛ издајем строги
ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
центар, код Суда, употреб- Панечво. 063/540-209.
на дозвола, све намене.
(289759)
063/372-124. (289676)
ИЗДАЈЕМ локал 36 квм, у
самом центру, повољно.
Тел. 063/861-90-53.
(289281)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ продајем локал
105 квм Војводе Радомира
Путника 17. 063/251-812.
(СМС)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, први на улазу,
бивша мењачница.
064/404-91-49, Бошко.
(289063)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
ЛОКАЛ, пијаца, 10,52, са063/278-421. (288881)
мо 8.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289887)
ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
ЛОКАЛ издајем, 32 квм,
063/338-332. (288827)
на Стрелишту. 066/303999. (289861)
ЛОКАЛ продајем, строги
МАКСИ - Дом омладине,
центар, 34 + 16 квм, употребна дозвола, одличан. 80 квм, 18.000 евра.
062/372-124. (289676)
061/114-11-34. (289701)
U cilju formiranja uspešnog tima, novoosnovano privredno društvo „PANTRANSPORT“ d.o.o. raspisuje

KONKURS
za prijem radnika na sledećim pozicijama:

• Lični asistent (VII stepen stručne spreme
ekonomskog ili pravnog usmerenja)
• Referent održavanja

• Šef smene održavanja

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/86622-70. (289809)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
Тел. 064/866-23-26,
0647866-23-50. (289814)

marketing@pancevac-online.rs

АУТОПЕРИОНИЦИ „Мака
17” потребан радник са
искуством. 061/551-95-31.
(289491)
ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

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
ПОТРЕБНИ конобари, до- Марија Симоновић,
стављачи хране и помоћно 060/663-64-63, радним
особље у кухињи. За све
данима од 8 до 16 сати.
информације јавити се на (289872)
060/052-78-99. (289092
ГОЛУБ такси тражи диспеРЕСТОРАН тражи одгочера таксија. Предност
ворног кувара и конобара. радно искуство у таксију и
Информације на 069/248- познавање града. Контакт
88-26 (СМС)
Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
САЛОНУ у центру потребан фризер са искуством, данима од 8 до 16 сати.
плата 30.000. 065/555-54- (289872)
44. (289125)
КРОЈАЧКОЈ радњи у Омољици потребне шнајдерке
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер за на шивењу, са искуством и
без искуства, на индусријдистрибуцију пића Weiским машинама. 065/210fert, 062/446-291.
41-52. (289612)
(289197)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ радњи „Elektro in”
из Панчева поребни електроинстлатери са и без искуства. 064/179-27-83.
(289039)

ЛОКАЛ у центру, Немањина, код Зелене пијаце, 28
квм, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (289798)

ПОТРЕБАН пекар бурекџија у пекари. 062/82147-70. (289657)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 065/570-57-63.
(289657)

ПОТРЕБНА женска особа
за спремање јела у стану
старијег пензионера.
064/123-16-60. (289687)

ХИТНО потребна жена за
чување деце, пола радног
времена. 064/128-79-47.
(289762)

Потребни радници за
израду бетонске галантерије. 064/949-92-72
(9/289845)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил Бум
код Сунчаног сата потребни радници за рад на роштиљу, са или без искуства. 063/864-85-58.
(289723)
ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница са комплетним инвентаром. 061/80762-99.

ПОСАО
ПОНУДА

ПРЕДУЗЕЋУ Carbo kokteli
потребна девојка која ће
вршити промоцију производа у малопродајним
објектима. Позвати
069/334-54-42 од 8 до 16
сати радним данима.
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
домаћи транспорт . Пријава, сталан посао. 069/30117-00 (СМС)
ПОТРЕБНА озбиљна жена
за одржавање домаћинства и пословног простора
у Качареву, као и за чување детета. 065/237-33-09.
(и)

РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду, потребна озбиљна
радница од 30 до 40 година. Плата добра. Обезбеђен бесплатан стан и храна. Обавезна пријава. Тел.
066/932-67-51. (ф)

Ресторану
„Бели Нарцис”
потребан конобар
са искуством.

013/371-965
(5/289684)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у фотокопирници. Пожељно познавање корела и
фотошопа. 062/355-154.
(289860)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
Strong Wash потребан
радник са искуством.
060/758-30-03. (289224)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у фотокопирници, пожељно познавање корела или
фотошопа. 062/355-154.
(289860)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „ Цеца 013”.
060/555-11-73. (289633)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разншење пића на
бувљаку. 0647132-98-12.
Л(289629)

ПОТРЕБАН мушко женски
фризер са или без искуства. 060/406-88-84.
(289689)

КАФИЋ „КРУЗЕР” тражи
конобарице. Плата 33.000
до 43.000, плаћен годишњи одмор, додатно животно осигурање, слободна недеља, могућ рад на
дневницу. 064/136-00-27.
(289667)

ПОТРЕБНИ радници за израду и монтажу АЛУ и
ПВЦ столарију. 063/249432. (289730)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

063/897-55-04
(2/289177)

ПОТРЕБАН возач достављач хране. 061/623-1615. (289770)

„FINNET/PROMET” DOO
Spoljnostarčevačka br. 101, Pančevo

тражи: 2 продавца
– пожељна возачка дозвола Б категорије
– основно познавање рада на рачунару
– Пожељно искуство у раду у малопродајном
објекту, рад са фискалном касом

ПОТРЕБАН радник за посао продавца на бувљаку.
063/836-70-61. (289660)

– Пожељно познавање грађевинског материјала
(нарочито водоводног и канализационог)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/821-47-70.
(289657)

Контакт особа: Зоран Сталетовић,
064/828-36-05, finnetprom@ptt.rs

– III/IV степен стручне спреме

• Mehaničar
• Električar
• Bravar
• Higijeničar
• Domar
• Terenski kontrolor
• Dispečer
• Vozač autobusa
• Nabavljač
• Magacioner
• Blagajnik
• Referent obračuna zarada
• Prodavac karata
• Dispečer na autobuskoj stanici
• Najavljivač na autobuskoj stanici
Kandidati svoje radne biografije mogu dostaviti
– slanjem na e-mail adresu
pantransport2020@gmail.com

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

– doneti lično na adresu Vojvode Radomira Putnika
br. 33, Pančevo, svakog radnog dana od 7,00 do
15,00 časova
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati
na broj 066/8841296 (radnim danima od 7,00 do
15,00 časova)
Biografije dostaviti do 20.03.2020. godine.

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ПОСАО
ПОНУДА

CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад. Пожељно
искуств9. 069/364-10-04.
(289815)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(289605)
ТВ и сателитске антене,
постављање дигитализација вашег ТВ-а. 064/866-2070. (2898659

ДОО „Минесал” из Панчева, тражи
мушкарце за рад
у производњи гајбица и палета.
013/373-488, 063/256-360
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуство, квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (289664)

Потребан

ТРАКТОРИСТА
са искуством,
за рад
у пољопривреди
у Долову.
064/200-56-92

ПОСЛОВОЂЕ
Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78
(1/289177)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
(289368)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи, припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (289468/р)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (289606)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(289606)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаштацоке купатила, вентили, славине, поправке,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (289614)
Caffeteriji BIANCO
потребне спремачице.
063/108-00-80
(10/289850)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
бетонирање, стиропор, бавалит, фасаде, реновирање кровова. 063/865-8049. (289598)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (289673)

ГИПСАРСКИ радови, брзо, БАШТЕ орем и култивиповољно. 065/523-02-73.
рам. 063/855-92-70.
(289605)
(289678)

ИЗВОДИМО фасадерске
АЛУ ПВЦ столарија, ролет- радове. 063/246-509.
не, комарници, венеција(289607)
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
АЛУ ПВЦ столарија, ролет063/882-25-09. (289334)
не, комарници, венецијанери, гуртне. УграђујемПотребна женска особа
поправљам. 064/181-25за посао
00. (289642)
у ћевабџиници

ОГЛАСИ

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (289639)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 066/354-412.
(289705)
БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кукћа, шупа, чишћење тавана, подрума,
обарање стабала.
060/035-47-40. (289761)
РАДИМО све физичке послове; рушења кућа, шупа,
ископи, чишћења тавана,
подрума, бетонирања.
064/122-69-78. (289761)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/35408-09. (289755)
БРИНУЛА бих одговорно о
полупокретној особи. Тел.
Л062/353-283. (28975790
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно. Пензионерима попуст. 061/626-5406. (289748)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах, 0-24.
013/331-657, 064/495-7759. (289696)
ПОВРЕМЕНА или стална
помоћ и дружење старијој
особи. 062/822-04-82.
(289750)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (289747)

15

marketing@pancevac-online.rs

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (288874)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (289161)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)
ЕЛЕКТРИЧАР, електро инсталације, замена табли,
расвета. 063/644-353.
(289634)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (289648)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05.
()289648)
ТЕПИХ сервис „Путник”.
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289284)
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, 063/811-7489, Јовичин. (289866)
СЕРВИС телевизора, дигиталних Рисивера, даљинских. Нова адреса: „Плус”,
Браће Јовановић 56.
063/877-38-21, 066/57939-58. (289659)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (289765)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (289802)
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, песак, шљунак, сејанац, шут, 1.500
динара. 062/355-154.
(289860)

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

(7/274828)

Петак, 13. март 2020.

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(289879)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(289882)

РАЗНО

ОГЛАШВАМ изгубљеном
диплому од 17. јуна
12997. годиште, средње
хемијске школе „23. мај”
на име Сања Андрејин.
(289601)
ОГЛАШАВАМ украденом
годишњу пензионерску
карту издату од АТП-а на
име Полдан Душица.
(289588)

ДАЈЕМ једнособан стан за
доживотно издржавање.
063/246-509.
(289607)
СЛОБОДНА дама, озбиљна, ради брака жели да
упозна слободног господина који тражи жену за
брак. 064/409-50-85.
(289698)

ТУРИЗАМ

ЛУКС апартман, Грчка,
клима, интернет, ТВ поларис, до 7 особа. 063/10304-33. (2894829

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 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗКР ИНТЕКС 2020, Омољица, позива све купце који имају наше производе,
доње делове тренерке са
учкуром да их врате, како
би уклонили недостатке
који нису безбедни.
065/210-41-52. (289612)

о поднетом захтеву за оцену потребе за
ажурирањем студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта Wellbury – Bela Anta д.о.о., Улица Жарка Обрешког бр. 23, Београд – Земун, поднео је захтев за оцену потребе за ажурирањем
студије о процени утицаја на животну средину
пројекта Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову.
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)

ИЗРАДА металних конструкција хала, биндера,
тенди, коване капије, грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (289675)
ПРЕВОЗИМ кипером, песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(289771)

ЗКР ИНТЕКС+ Омољица,
позива све купце који имају наше производе, доњи
деловеи тренерки са учкуром да их врате, како би
уклонили недостатке који
нису безбедни. 064/14757-01. (289612)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

МОЛЕРАЈ: кречење, лепљење тапета, фарбање
столарије, радијатора, повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (289742)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно, проверите.
061/141-38-02. (289749)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (289778)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу колективног вишепородичног стамбеног
комплекса са пратећим садржајем на локацији
„Хиподром“, на кат. парцелама топ. бр. 4866/46,
4866/47, 4866/48, 4866/49, 4866/50, 4866/51,
4866/52, 4866/55, 4866/56, 4866/57, дела парцеле
8059/1, 8061/2 и дела парцеле 16071 К.О.Панчево,
израђен од стране ДОО „Геовизија“, Панчево, за
инвеститорa град Панчево, путем ЈП „ГСА” Панчево, Његошева 1а.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 03.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

ШЉУНАК, песак, сејанац.
Одвоз шута малим кипером до 2 кубика. Лаза.
065/2334-23-38.
(289789/817)
ОДГУШЕЊЕ канализације,
купатила, кухиња машинским путем. 062/264-0741. (289775)
КАМИОН кипер: шљунак,
песак, ризла, сејанац, утовар, одвоз шута. 060/47474-57. (289822)

КОНКУРС
за пријем у радни однос:

УСЛУГЕ

1. Приправници на стручној пракси – следеће стручне спреме:економски, саобраћајни,

машински и туристички смер

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

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)

Организујемо једнодневне излете из Панчева у:
• манастире Тумане и Нимник, са обиласком Голубца: – 22. 03; 12. 04 и 19. 04
• Бања Ждрело – субота, 14. 03. 2020.
• Етно село СТАНИШИЋИ – субота: 28. III и 11. 04.
За све излете резервација је обавезна, број места ограничен. За додатне информације позвати.

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева
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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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Тужна срца опростили смо се од нашег
драгог
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После кратке и тешке болести, 8. марта 2020.
преминула је наша вољена

Последњи поздрав вољеној мајци

ИВАНКА СТЕПАНОВИЋ

ПЕТРА ПАВЛОВА БРАЦЕ
1932–2020.

1937–2020.
Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, унук ЖЕЉКО
и унука ТАМАРА

Његову доброту и ведар дух заувек ћемо
чувати у срцима.

(56/289717)

Супруга НАДА, ћерке СМИЉКА и
ДУШИЦА и син МИЛАН с породицама

Последњи поздрав драгом, непрежаљеном
брату

АНКИ НИНКОВИЋ
1948–2020.

Кћерка АЊА

(47/289686)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

(114/289811)

ШТРБАЦ ДУШАНУ
1947–2020.

Сестра АНИЦА са породицом

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за
планирану изградњу стамбеног објекта П+4+Пс,
ул. Стражиловска бр. 7а, на кат. парцели топ. бр.
1897 КО Панчево, израђен од стране „Active House”,
Панчево, за инвеститорa Смиљанић Стевана из
Панчева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 03.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

(172/289885)

РАТИМИР ПЕТРИЧИЋ

Последњи поздрав

16. VII 1938 – 6. III 2020.

Вољеном тати и деди, последњи поздрав од сина ДЕЈАНА,
ћерки САНДРЕ и ЗОРАНЕ са својим породицама

(78/289782)

ДУШАНУ ШТРБЦУ
од супруге, деце и унучади
(23/289636)

После кратке и тешке болести преминула је наша

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)

ЈУЛИЈАНА ЈОВАНОВИЋ

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

НАДЕЖДА ВУКОБРАТОВИЋ

ОГЛАШАВА

Наша вољена преминула је 5. марта, али ће заувек остати у нашим срцима.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Рођ. Петковић
1933–2020.

Ожалошћени син МИЛОРАД

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу складишта воћарско-повртарских производа у Старчеву, ул.Иве Лоле Рибара бр.138, на
кат.парцели топ.бр.4317/1 КО Старчево, израђен
од стране „Block Art“, Панчево, за инвеститорa „Агроцентар Волођа” Панчево, Јаношикова 135.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 13. 03.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

10. марта 2020. године, после тешке болести, напустила нас је
наша мила мајка

27. I 1953 – 10. III 2020.
Вечно ожалошћене ћерке НАТАША и ЗВЕЗДАНА
са породицама
Сахрана ће бити обављена 13. марта 2020, у 16 сати, на Католичком гробљу у Панчеву
(144/289836)

(171/289884)

ЂОРЂЕ ЋОСИЋ

ПЕТАР ПАВЛОВ БРАЦА

1949 –2020.

1932–2020.
Последњи поздрав нашем вољеном мужу, оцу,
деди и свекру од: МИРЈАНЕ, ВЛАДИМИРА,
АЛЕКСАНДРА, КАТАРИНЕ, АЛЕКСАНДРЕ, ЗОРАНА, ИРЕНЕ и СНЕЖАНЕ
(15/289621)

Ми враголани и наш деда, куд кренемо свет нас гледа.
Заувек твоји унуци: ИВА, ДЕЈА, ПЕЂА, ЛУКА и име дедино
(49/289695)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 13. март 2020.
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Последњи поздрав најдражој учитељици

СВЕТЛАНИ
МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ

МИЛОМИР КОСТИЋ

од генерације 1984.

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја доброта, ведар
дух и велико срце.

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ МИЛКОВИЋ
1966–2020.
Последњи поздрав од супруга БРАНИСЛАВА и ћерке АНЂЕЛЕ са
породицом

Заувек у нашим срцима.
(143/280833)

(67/280732)

Био си најбољи човек, почивај у миру, нека те анђели чувају.
Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав од супруге РАДОЈЛЕ с породицом
(122/289825)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ ЦЕЦА
Данас опрости свима, не зато што они заслужују опроштај, већ зато што ти заслужујеш мир.

СВЕТЛАНИ МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ ЦЕЦИ

Последњи поздрав од VIII-2, генерација 66.
(145/289839)

Почивај у миру најдража наша, нека те анђели
чувају, јер си и ти сама била анђео.

Последњи поздрав колегиници

Мајка МАРИЦА, сестра ЈАСМИНА,
зет ИГОР и сестрић СТЕФАН
(131/289830)

МИЛОМИР КОСТИЋ
Хвала ти за срећу, радост и смех. Хвала ти за сваки сакривени
грех.
Хвала ти за реч што сузе брише, такав отац, родитељ, друг се не
рађа више.

СВЕТЛАНИ МИЛКОВИЋ
ПОПОВИЋ ЦЕЦИ

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ

Последњи поздрав од сина МИЛАНА, снаје МАЈЕ и унука
СТРАХИЊЕ

од колектива ОШ „Гоце Делчев” Јабука

Последњи поздрав драгој дади од стрине НАДЕ, брата
БОБАНА, сестре БОБАНЕ и снајке ТАМАРЕ

(125/289825)

(154/ф)

(132/289831)

1966–2020.

Последњи поздрав

МИЛОМИР КОСТИЋ
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле.
А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив
бол.
Док год живимо ти ћеш живети са нама.

МИЛОМИР КОСТИЋ

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ

Последњи поздрав од брата ПЕТРА са породицом

Последњи поздрав нашој братаници Светлани.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Стриц БОШКО и стрина МИРА са породицом

(124/289825)

(133/289831)

од породице
ЈАНКОВИЋ

Последњи поздрав од брата СТАНКА са породицом

(31/289655)

(123/289825)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ

МИЛОМИР КОСТИЋ
Последњи поздрав пријатељу и другу од ЉУБИНКА СТАНОЈЕВИЋА
(126/289825)

МИЛОМИР КОСТИЋ

1966–2020.
Последњи поздрав нашој драгој Дади. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Стриц РАДОСЛАВ, стрина ЉУБИЦА и брат ГОРАН са
породицом
(134/289831)

Драга наша

Последњи поздрав драгом брату од сестра ДРАГОСЛАВКЕ са породицом

ДУШАНУ

Последњи поздрав поштованом и вољеном
куму

(127/289825)

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
ЦЕЦО
МИЛОМИРУ КОСТИЋУ
МИЛОМИР КОСТИЋ
Последњи поздрав куму од МИЛУНА са породицом

Кумови: РАТКО и ВЛАДА са породицама

(128/289825)

(157/289851)

Твоје постојање је непроцењиво обогатило наше
животе мудрошћу, снагом, лепотом, нежношћу...
Заувек ћеш остати у мислима, сећањима, осећањима, речима...
твојих учитељица
(153/289844)

свим
радним
данима
осим
средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Нашем драгом татици, декици и најдивнијем супругу последњи
поздрав

300-820, 300-830

Последњи поздрав
прији

ЉИЉАНА ОБЕРКНЕЗ
1965–2020.

ХАРЈУНГ АНТАЛ

Драга мама,
не постоје речи које би ублажиле и олакшале ову тугу и бол,
попуне празнину у нашим срцима...
Била си и остала наш херој, ослонац и снага.
У нашим срцима живиш заувек.

1946–2020.

ЉИЉАНИ
ОБЕРКНЕЗ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Заувек неутешни твоји: ЗОЗА, ДАЛЕ, АЦА, ТИКИ и МАКИ

од пријатеља
МИЛЕТА и прије
МИЛКЕ

Неутешни: супруга КАТАРИНА, синови ЗОРАН и ДЕЈАН
и унуке НАЂА и ИВАНА

(135/289834)

(151/289843)

(57/289718)

Драгој мами, баки и ташти

Последњи поздрав драгој сестри

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ

Последњи поздрав драгом колеги у
пензији

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ
1965–2020.

од сестре СНЕЖАНЕ ИВАНЧИЋ са породицом
(137/289834)

ХАРЈУНГ АНТАЛУ

Хвала за сву љубав и пажњу коју си нам
пружала.
Заувек ћеш бити у нашим срцима...

Последњи поздрав

Ћерка ТИЈАНА, унука ЛАНА
и зет МАРЈАН

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(150/289843)

(26/ф)

Последње збогом куму

Последњи поздрав драгој ћерки

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ
ХАРЈУНГ АНТАЛУ

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ
Породица КРАСАВЧЕВИЋ

од мајке МИЛЕНИЈЕ и оца ДРАГОМИРА

(160/289859)

Са тугом обавештавамо породицу и пријатеље
да је преминуо

Последњи поздрав
драгој

Почивај у миру.
БОБА, ОЛГИЦА, ГОРАН и ДУЊА

(136/289834)

Последњи поздрав

(52/289703)

Последњи поздрав куму

ЉИЉАНИ ОБЕРКНЕЗ
ЉИЉАНИ
ОБЕРКНЕЗ

ЗОРАН ШИНИК
1949–2020.
Драги отац, таст и деда

АНТИКИ

од кумова ANNE, СНЕЖАНЕ
и СЕБАСТИАНА ГЕЂЕ

од кума МИЋЕ са породицом

(161/289862)

Последњи поздрав драгом брату

(97/28796)

Последњи поздрав куму

од САРАЈКЕ,
МАРИЈЕ и НЕМАЊЕ
(173/289888)

(149/289843)

АНТИКИ

АНТАЛ ХАРЈУНГУ

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа до 10 речи
и све то пошаљите на број 1202

ЛАЈОШ и ВЕРА са децом

од ПРЕЛЕ, ВЕРЕ и ЈЕЛЕНЕ

(165/289869)

(98/280796)

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

Петак, 13. март 2020.

Последњи поздрав
куму

(159/289857)

Последњи поздрав
драгом ујаку

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

ПЕРИ КМЕТУ
Његови маргићани и маргићанке: МИЋА КИЧКИЛА, СТАВРА, ЗОРАН
САВИЋ, РАЈА, БЕЛИ, ДОБРА ЛУНГУР, ДРАГАН, МИЋА ПЕКАР,
ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ЗЕКА, БАТА, ПРИКА, БЕБА, СЛАВКО ДАБИЋ, ПЕРА,
ПАНТЕЛИЋ, ЉУБА САВАНОВИЋ, ЖИВКИЋ, ГРЦА и ЦУКА, СТОЈИЋ,
ВЛАДА ПЕКАР, МОМА ХАРМОНИКАШ, БОБА БАЈА, ИВИЦА, САЛЕ
ЂУКА, ВЛАДА ХАРМОНИКАШ, САВА ПАУН, ФЕРКА, ЉУБА и МИЛАН
УРС, СЕКУЛА, ТИШМА, БАНЕ ФАЊЕР, ЈОВА и ИВА БУДАК, ДИРЕКТОР,
ПЕПИ, ЗОКИ ВАСИЋ, ЂИГИ, АЦА ПАСУЉ, ЦИГА, ВЛАДА, ЋУП,
ЖЕЉКО, СТАНКО, ДУЛЕ КАРАПАНЂА, БОЖА БАЈА, КОСТА СУБОТИЋ,
ЂОРЂЕ МУЊА, ЖИКА ЧАЂА, БОБА и МИЦА, БАРНА, НЕША ЛАЗАРЕВИЋ, СИМА ШУПЕР, ЗОРИЦА, ЈАДРАНКА, ЖАРЕ, КУЖЕ, ЛАЗА и
СТЕВА, РАША и ЦОКА, ЋИРА и ДРАГАНА ДАНКУЦ, ЖИВА ГАЈТАН,
КЉАЈА, МИЛАН, СРЂАН, ЈОГИ и ФРЕНКИ

Последњи поздрав вољеном Пери од БРАНКЕ и НЕНАДА
(72/280746)

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав
драгом деверу и
стрицу

чика ПЕРИ

ПЕРИ
ВИДАНОВИЋУ
Породица
НАКАРАДА
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Последњи поздрав

ПЕРИ
ВИДАНОВИЋУ
од ШЕПИНИХ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

(129/289827)

Увек ћемо те се сећати и никада те нећемо заборавити.
Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Последњи поздрав
драгом брату и ујаку

Твоји: ПЕЂА и СЛАЂА и унуке ЈАЊА и МОНА

(59/289721)

ПЕТРУ
ВИДАНОВИЋУ
Снаја МАЛИНА
и синовац БОГДАН
са породицом

(73/289746)

Последњи поздрав
драгом ујаку

(74/289746)

Последњи поздрав вољеном брату

ПЕРИ
ВИДАНОВИЋУ
ХАРЈУНГ
АНТАЛ

Прерано си нас напустио.
Сестра ВИЈА
са породицом

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

(60/289721)

Последњи поздрав
најдражем стрицу
од ЕМИЛИЈЕ и БАТЕ,
ДАВОРА, ДРАГАНЕ,
МИЛЕНЕ и ЛАРЕ

Последњи поздрав
драгом

Никад те неће заборавити: кум МИЛЕ
и ЗОРИЦА са породицама СРЕТЕНОВИЋ, ГРУЈИЧИЋ и НЕСТОРОВ

(70/289738)

(90/280786)

Последњи поздрав

ПЕТРУ
ВИДАНОВИЋУ
од сестричине
ДРАГАНЕ, зета
ДАЛИБОРА, унука
ЛАЗАРА и АНЂЕЛЕ

ПЕТРУ ВИДАНОВИЋУ
од сестре БУБЕ, зета РАДЕ, сестрића
ДРАГАНА, снаје ЈЕЛЕНЕ, унука УРОША
и РЕЉЕ
(75/289746)

(76/280746)

Последњи поздрав драгом колеги и пријатељу

Последњи поздрав
брату

ПЕРИ
ДАРКО ДАКИЋ
са породицом
(146/289842)

Последњи поздрав
драгом

ХАРЈУНГ
АНТАЛУ
од Управног одбора
пензионера
Рафинерије нафте
Панчево
(99/289797)

Последњи поздрав
куму

ПЕТРУ ВИДАНОВИЋУ

ПЕРИ
ГОРАН ДИВЉАК
са породицом

СЛОБА, ДАРЕ, ГОРАН, РУДИ, МАРЕ, БУЦА, МЕСАР, МИЈАТ, ЗОКИ МАЈСТОР, КРЧА, ЂУРИН,
КЕЖА, ВЛАДА, ДАНИЈЕЛ, НОВИЦА, ДАНИ, ЈОЦА
ФАЦА, ЦВИТАК и ЛАЛИЋ

Последњи поздрав побри Пери од породице
ГЛИГОРИН

(141/289842)

(69/289737)

(147/289842)

Последњи поздрав
драгом

ПЕТРУ
ВИДАНОВИЋУ

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ

Последњи поздрав
великом човеку, пријатељу и колеги

Сестра МИРА
са породицом
(55/(289716)

Последњи поздрав

ПЕРИ

АНТИКИ
ХАРЈУНГ
од ЛЕЛЕ, СЛАЂАНЕ
и ЖЕЉКА
са породицама
(120/289821)

СЛОБОДАН ВЕСЕЛИНОВИЋ са породицом

ПЕТАР ВИДАНОВИЋ КМЕТ

(148/289842)

ПЕРИ КМЕТУ

1964–2020.
У мислима и сећању заувек с нама.

ЗОКА и РУДИ

300-820, 300-830
(91/289787)

ПЕТРУ ВИДАНОВИЋУ

Твоје друштво из „Абрашевића”

од брата СТЕВАНА, братанице ВИДЕ
и зета УРОША

(140/289841)

(139/289838)
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С великим болом и тугом у срцу опраштамо се од драгог

Последњи поздрав драгом колеги

ВЛАДИМИРА ИВАНЧИЋА
који је преминуо 7. марта 2020, у 65. години
Почивај у миру.
Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, синови ИГОР и МИЛОШ,
снаја ЗОРИЦА и унук УРОШ

ЉУБОМИРУ МИХАЈЛОВСКОМ

(66/280729)

1960-2020.

Последњи поздрав драгом течи

од колектива: DOO PAN-LEDI Pančevo,
TR LEDI MS Pančevo i STR LEDI Pančevo

ВЛАДИМИРУ ИВАНЧИЋУ
ТИЈАНА, МАРТИНА, ДАВИД, АЛЕКСАНДАР и ЗОЗА

(169/ф)

Последњи поздрав
нашем драгом пријатељу

МИЛОВАНУ
БАЧЕВИЋУ

ЉУБОМИР МИХАЈЛОВСКИ
1960–2020.

(138/289834)

Последњи поздрав
драгом зету

Последњи поздрав шефу

ВЛАДИМИРУ
ИВАНЧИЋУ

ВЛАДИ ИВАНЧИЋУ

Почивај у миру.
од колега из Енергетике „Азотаре”

Таст ДРАГОМИР и
ташта МИЛЕНИЈА

(53/2890707)

(65/289728)

Породица ПОПОВИЋ
(83/280766)

Наш вољени преминуо је 11. марта, у 61. години, али ће заувек
живети у нашим срцима.

Последњи поздрав
шураку

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших
живота.
Ожалошћени; син МИРОСЛАВ са породицом,
ћерка СТАНА са породицом
(164/289867)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

Последњи поздрав
брату

МИЋИ

од зета МУЦИЈА
са породицом

од кума МИРЕ,
АНЂЕ и МАРИНЕ
са породицама

(82/280766)

(88/289780)

Последњи поздрав
братанцу

МИЛОВАНУ БАЧЕВИЋУ
1956–2020.

МИЛОВАНУ

од супруге ЕВЕ, ћерке СЛАВИЦЕ, сина ДРАГАНА,
зета ЗОРАНА, снаје НАТАШЕ, унуке МИЛЕНЕ,
НЕВЕНЕ, ВАЊЕ, ЛЕНЕ и унука МАТЕЈЕ

од брата БАНЕТА
и братанице ИВАНЕ
са породицом

(79/280766)

(100/289799)

ВЛАДИ
ИВАНЧИЋУ

МИЛОВАНУ
БАЧЕВИЋУ
од тетке ЈОВАНКЕ
(158/289582)

ВЛАДИМИР
ИВАНЧИЋ
Последњи поздрав нашем драгом пријатељу
Влади.
Остаћеш вечно у нашим
срцима.

ВЛАДИМИРУ
ИВАНЧИЋУ

Твоји пријатељи
ЗДРАВКОВИЋИ

од породице
ЈАЋИМОВСКИ

(92/280791)

(152/289843)

Последњи поздрав

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

ГРОЗДИ ПЕТРОВИЋ
1931–2020.
Сахрана је 12. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу.
Родбина и пријатељи
(33/289661)

Петак, 13. март 2020.

Мој ТАЈКО је отишао тако брзо, али ми
је оставио пуно љубави која ће ми давати снагу да наставим даље

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С великом тугом вас обавештавам да је 9. марта 2020. године
преминула моја највећа подршка и љубав

8. марта 2020, у 87. години, преминуо је наш

ЖИВКО МАРЧЕТА

ЖИВКО МАРЧЕТА

Сахрана ће се обавити 12. марта 2020. године, у 15 сати, на
Католичком гробљу.
Ћерка МИРЈАНА

Твоја КОВА

(108/289806)

(107/289806)

ДУШАН БОРЕНОВИЋ
1933–2020.

Последњи поздрав прадеди

Последњи поздрав
деверу и стрицу

Преминуо је наш теча и деда, велики
пријатељ наших породица

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Породица
(24/289637)

ДУШКУ
БОРЕНОВИЋУ

ЋОЛЕТУ

од снаје МИЛИЦЕ и
братанца ДРАГАНА
са ВАЊОМ

ЖИВКО МАРЧЕТА

ДУШКО
БОРЕНОВИЋ

ДУШКО
БОРЕНОВИЋ

(113/289810)

Недостајаће ми твоји пољупци у „паметну главу”.

Почивај у миру Ћоле наш.

Последњи поздрав

ВУКАШИН са мамом и татом

Породице ШЉИВАР и ПАТИЋ

(111/289806)

(112/289807)

Последњи поздрав
стрицу од НИКОЛЕ
са породицом

Последњи поздрав
стрицу од РАЈКА са
породицом

(104/189800)

Последњи поздрав

(105/289800)

Последњи поздрав драгом стрицу

АНКИ
НИНКОВИЋ
МАРЧЕТА ЖИВКУ

ЖИВКО МАРЧЕТА

од другова и пријатеља.
СЛОБОДАНКА, ЗОРИЦА, НИКОЛА, МИЛАДИН, ЖИВА,
ДУШКО, ДРАГИ и ИВИЦА

Радо ћемо те се сећати.
МИЛОШ, СНЕЖАНА,
РАДОВАН
и МИЛИЦА

(63/289725)

(118/289819)

ДУШАНУ БОРЕНОВИЋУ
(168/289874)

од синовца ДЕЈАНА са породицом
и снаје ЉУБИЦЕ

Декице наш најдражи,
хвала ти за сваки проведен тренутак са
тобом, за сваку реч подршке и утехе када
нам је требала, за твоју безусловну љубав
коју си нам несебично пружао сваки дан...
научиле смо много од тебе... сад си горе
међу анђелима који те чувају, а твоја два
анђела како си нас називао, ће те волети
заувек и чуваће успомену на тебе...
Твоје унуке САЊА и ТАЊА
(109/289806)

Последњи поздрав
Јелени

ЈЕЛЕНА
АДАМОВИЋ
1940–2020.

Последњи поздрав драгом Ћолету и течи

ЖИВКО МАРЧЕТА ЋОЛЕ

Ожалошћени: синови
МИРОСЛАВ и ЈОВИЦА,
снаје СНЕЖАНА
и ЈАСМИНА, унука
ТАТЈАНА, зет
КРУНИСЛАВ, унук
МИЛОШ, снаја
ЈАСМИНА, унуци
МИОМИР и МИХАЈЛО
и остала родбина и
пријатељи

Последњи поздрав драгој мајци и баки

Последњи поздрав нашој вољеној

ДРЕНКИ ПОПОВИЋ

ДРЕНКИ ПОПОВИЋ

1940–2020.

1940–2020.

Остаћеш у нашим срцима и мислима, нека те анђели чувају.
Син НЕБОЈША, снаја СЛАВИЦА
и унуци НЕМАЊА и СНЕЖАНА

Од сина СЛАВИШЕ, снајке ДРАГАНЕ, унука
НИКОЛЕ, ДУШАНА и АНЂЕЛЕ.
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
(106/289804)

(81/289764)

Последњи поздрав драгој прији

(32/289656)

МИОДРАГ МИЛУТИНОВИЋ
Чуваће успомену на тебе: НЕНА, СНЕЖАНА,
СВЕТЛАНА и ГОРДАНА са породицама
(116/280816)

Рођ. 22. I 1984 – 6. II 2020.

300-820, 300-830

Последњи поздрав сину Мићи, од маме ЦИЦЕ, тетке
ДАНИЦЕ, тече БОРЕ, очеве фамилије и осталих пријатеља.
(8/289602)

ДРЕНКИ
од прије МИЛИНКЕ
(80/289763)
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СЕЋАЊЕ

11. марта 2020. навршило се три године без нашег драгог

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ
1981–1999.

ДОБРИВОЈА ПЕШЕВСКОГ

Године пролазе, успомене навиру.
Бол и туга остају. Док
смо живи бићеш у нашим срцима.

1934–2017.
Недостајеш нам.

Последњи поздрав нашој драгој

Твоји најмилији

Вечно ће те волети и туговати за тобом твоји:
мама РАДМИЛА, тата
СТОЈМЕН и брат ДЕЈАН
са породицом

(174/ф)

(51/289702)

Навршава се четрнаест година откако нема наше

БОЈАН ГОСТИЋ
1990–2017.
Трогодишњи помен вољеном супругу и оцу.
Анђеле наш, неизмерно недостајеш.
За све што је било, за све што јесте и за све што биће.
Волимо те.
Супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА
(101/289803)

Шестомесечни помен драгом супругу и деди

СЕЋАЊЕ

БОЈАН
ГОСТИЋ
1990–2017.

АНКИ НИНКОВИЋ
ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

Од брата ИЛИЈЕ ОГРИЗОВИЋА са породицом
(119/289819)

МИЛИЦЕ
УНЧЕВИЋ

Упокојила се у Господу наша

У недељу, 15. марта
2020. године, у 11 сати, окупићемо се на
гробљу Котеж, да
евоцирамо успомене.

АНКА
НИНКОВИЋ
Рођ. Огризовић
С љубављу породице
ОГРИЗОВИЋ
и СТОЈАНОВИЋ
(115/289812)

РАЈИЦА
ПЕТРОВИЋ

17. марта навршавају се две дуге године туге и бола откада те нема, али ћеш вечно живети у срцима оних који те воле, јер вољени никад не умиру.
Драгом

БОЈАН
ГОСТИЋ
1990–2017.

1999–2020.
Била си нам радост и
срећа. Иако с нама ниси,
у срцима нашим ти си.

ГАГО
Твој ведар дух и драги осмех заувек ће
бити са нама.

(87/289772)

(61/289722)

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

(95/289793)

Супруга МАРИЦА и унука АНИТА са породицом

12. марта 2020. навршило се четрдесет дана откако нас је напустио наш драги супруг, отац и
деда

Чика АЦА
и стрина НАДА

(36/289669)

Шеснаест година не чујем твој глас, шеснаест
година не видим твој
стас, али увек ћеш бити
поред нас.
Супруга ЈАГОДА
са породицом

Остала је велика празнина после твог одласка.
Тугу и бол не може време да избрише. Вечно
ћеш остати у нашим срцима и мислима.

(102/289803)

Године пролазе а туга остаје.

Породица

2004–2020.

Остала нам је велика
празнина у срцима после твог одласка.
Заувек ћеш нам недостајати.
МАЈА и ГОРАН
са породицом

ВИДОЈКУ ЈОВАНОВУ

Твоји: чика ЈОЦА,
стрина ЦАЦА и сестра
ЦЕЦА са породицом

Вечност није довољно
дуга да се заборави твоја доброта, ведри дух и
велико срце. Никада те
нећемо заборавити.
Ташта ГОЦА,
таст БРАНКО
и шурак СЛАВЕ

РАДОСЛАВ ГОРУНОВИЋ
1940–2020.
Заувек ћеш остати са нама.
Супруга ЉИЉАНА, ћерка ДРАГАНА, син МИКИ
са породицом, ћерка ГОРДАНА са породицом
(155/289848)

(103/289803)

16. марта 2020. годинем навршава се шест година откако није са нама наш вољени

16. III 2000 – 16. III 2020.

(85/289768)

СЕЋАЊЕ

Теча ПЕРА и тетка
РУЖИЦА
са породицом
(170/289880)

РАДОСЛАВУ НЕСТОРОВИЋУ
Дођеш ти мени у снове па се испричамо ко некад, ко
некад се смејеш и опет одеш – и дуго још одзвања тај
осмех... знам да сам будна тек кад ми суза низ лице
крене...
Заувек у срцу

t
ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

(167/289873)

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ

СЛОВЕНКА
МАРКУШ

Прошле су године, а ти си свакодневно у нашим
мислима и причама, али те нема тамо где нам
највише недостајеш у животу.

Године не бришу бол
и тугу за тобом.

Неутешни: супруг ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет МИЛАН, унук ЈОВАН и унука КОРАНА

Супруг ЛАЗАР, ћерка
и син са породицом

(156/289849)

(6/289594)

1999–2020.

МАРИЈАНА
ЈЕШИЋ
РАДА
ЧИЗМАШ
МУЊА
9. марта навршило се
тринаест година откако није са нама.
ЂОРЂЕ са породицом
(162/289664)

Рођ. Грега
18. III 2011 – 18. III 2020.

ДАРА ТОМИЋ
Рођ. Чизмаш
У суботу, у 11.30, даваћемо годишњи помен тетки.
Њен ЂОРЂЕ
са породицом
(163/289864)

Миса задушница биће одржана 15. марта
2020, у 10 сати, у Католичкој цркви.
Почивај у миру Божјем!
Тугује и моли за њу
син НЕНАД
(117/289818)

Увек си у нашим мислима.
Тетка ТРАЈКА
с породицом

Четворогодишњи
помен

Сећање на

РАДАНОВИЋ

(96/289794)

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

ДРАГАНУ
ДАБИЋУ

СТОЈАН

ЈЕЛА

1932–2003.

1930–2012.

Мајка НАДА, брат
СРЂАН и ДРАГАНА
са породицом

С љубављу и поносом сећамо се Ваше племенитости и борбе за наше боље сутра.
Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН,
ИЛИЈА и МАРКО са породицама

(130/289829)

(166/ф)

Петак, 13. март 2020.
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Три године
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18. марта навршава се четрдесет претешких дана како нас је
напустио наш анђео

МИЛА
ЛОНЧАР

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
11. III 2017 – 11. III 2020.

1930–2019.

Недостаје више него што речима могу да искажем.
СНЕЖАНА
(40/289674)

Моји вољени родитељи

Време пролази, али
сећање на тебе не
бледи.
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Породице ЛОНЧАР
и БОРНА
(14/2890620)

АНКИЦА ГАЈИЋ

Боли не престаје...
Трудимо се али не иде...
Зашто??? Зашто???

14. марта 2020. године навршавају се две године откада смо остали без нашег

Заувек твоји: ГАЈА, ГАГЧЕ и ПЕРЕЦА
(43/289680)

ДУШАН

и

ДУШАНКА
рођ. Мартиновић
1931–2019.

1930–2014.

СТАНИШИЋ

Прошло је четрдесет тужних дана откако ниси са нама наша
драга

Трају у мислима и драгим успоменама.

ЈОВИЦЕ
ДИМИТРИЋА

Хвала им за доброту коју су нам подарили.

18. XII 1952 – 14. III 2018.

Кћи ДРАГАНА, зет ВИДАН,
фамилије СТАНИШИЋ и МАРТИНОВИЋ
(39/289671)

Двадесет пет година
је прошло

За њим тугују: супруга
МИРА, ћерка МАРИНА и
син ВЛАДИМИР са породицама
(50/289699)

Да је био само сан пре тридесет година

АНКИЦЕ
Никада нећемо заборавити твоју доброту и твоје велико срце
у којем је било места за све нас.
Чувамо те са тугом, болом и поносом...

ВОЈИМИР
СТОЈАДИНОВИЋ

ВЕЛИЧКОВСКИ
НАЗА и РАДЕ

Твоја породица
Супруга ВЛАДАНКА,
ћерке ЉИЉАНА,
БИЉАНА
и ГОРДАНА
с породицама

Нека те анђели чувају...

1990–2020.

16. III 1995 – 16. III 2020.
Недостајеш нам...

Време пролази, али бол никада...

Неутешни: мама ЉУБИНКА, тата ПРЕДРАГ,
брат АЦА и снајка САНДРА са децом

„Ви, наши родитељи напустили сте две младе тек створене звезде које сте
створили од светлости”
Синови: ЗОРАН и ДЕЈАН са породицама
(71/289741)

(41/289679)

Прошло је четрдесет тужних дана откако ниси
са нама наша драга

СЕЋАЊЕ

Остави нам рану болну, доживотну, тугу превелику, истину претешку и речи зашто???

(45/289681)

Двадесет пет година
је прошло

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2020.

АНКИЦА ГАЈИЋ

Чувамо те са тугом, болом и поносом...
Нека те анђели чувају...

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИНИ

Твоји најмилији: теча БОЖА, тета ДИНА,
ЈЕЦА и НАТА са породицом

Хвала ти за све.
Нека те анђели чувају...
Остајеш у срцима свекра ЉУБИШЕ и свекрве
МИЛЕНЕ

(77/289751)

(42/289679)

(44/289680)

У нашим си мислима и срцима и много нам
недостајеш.

ВОЈИМИР
СТОЈАДИНОВИЋ
16. III 1995 – 16. III 2020.

АНКИЦЕ

СЕЋАЊЕ

Сећање на наше другаре

ПОМЕН

КОЈИЋ РАДОВАНА (1948–2005)

Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Твоја ћерка БИЉАНА
СТОЈАДИНОВИЋ
ДУПОР с породицом
(46/289681)

ЛАЛИЋ БОЖИДАРА (1949–2011)
БЕЛОБРК МИКИЈА (1936–2016)
ЛУКИЋ МИЛОРАДА (1945–2017)

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
Недостајеш нам све више.
Сестра СЛОБА и зет СРЕЈА
(54/289714)

БРАНКО МИТЕВСКИ

КОЈИЋ ЗДРАВКА (1937–2017)

2015–2020.
Драгом супругу, оцу и деди од најмилијих
(142/289832)

БУГИ, ЗЕЛЕ, ТОМА, ДРАГОЉУБ, ЂУРА, СПАЛЕ, КРЕША,
БАМБИ, ГОМБИ и АПЦИ
(58/289720)

26

Петак, 13. март 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

Прошло је годину дана како у вечном миру почива наша драга
Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству

ЈЕЛЕНА КРАЛ

www.pogrebnoandjelovic.com

2000–2020



16. марта навршава се пет година откако није
с нама наша драга мајка и бака

Ех мајко, да си са нама, наше су мисли свакога
дана... већ двадесет година.

ЉУБИНА ЊЕЖИЋ
13. III 2019 – 13. III 2020.

Твоја деца: МАРИЈА и МАРКО
(121/289824)

С пуно љубави, чувамо успомену на тебе.
Недостајеш нам заувек.

ПОМЕН

Твој супруг МИЋА и ћерка ЈАСМИНА са породицом
(11/289610)

МИЛКА ПЕТРОВИЋ
Твоји: ДЕЈАН, ЗОРИЦА и ЛАНА

ТОДОРА СТОЈАНОВСКИ
ТОШКА

(29/2896519

1935–2019.

14. марта 2020. навршавају се три године откако
је преминуо наш драги

Недостајеш нам.
Породица
(84/289767)

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ БРАНЧЕ
Прошло је четрдесет дана без тебе, а празнина, бол и туга је све већа.
Остаћеш увек део нас јер си Ти био наша снага, сигурност и подршка.

14. марта 2020. навршавају се две године
откако нас је напустио наш драги

Супруга ВЕРА и син ДЕЈАН

ПЕРА БРАТИЋ

(18/289625)

из Опова
1950–2017.
СЕЋАЊЕ

Свакога дана мисле на тебе супруга МАРИЈА,
ћерка ДАНИЈЕЛА, зет СТЕВА, унука МАРИЈА и
свастика ИВАНКА

ХРЋАН

(21/289631)

МИЛЕ ЂОРЂЕВ
Вољени не умиру

Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга
ЗОРАНА и син ДРАГАН са породицом
(110/2890805)

ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ ВУЛЕ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра СНЕЖАНА, зет ГОЈКО и сестрићи МАРКО и
БРАНКО
(93/289788)

СЛОБОДАН

ЈОЗЕФ

1988–2020.

2014–2020.

Протекле године нису умањиле жалост и бол за вама.
Остајете вечно у мом срцу и мислима.
Тужна мајка и супруга ЈЕЛИЦА

Прошле су две године

(27/ф89647)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо 16. марта
2020, у 11 сати, на Новом гробљу, давати четрдесетодневни помен нашем

Вољеном брату

18. марта навршава се
седамнаест тужних година откако није са нама

2019–2020.

ДРАГАНА
ЗУВИЋ ГАГА
ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
Живећеш вечно у нашим срцима.
Брат РАДЕНКО, снаја ДИНА, братанци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР и братаница МАРИНА
(94/289792)

Сине, нека те анђели чувају.
(37/289670) Мама РУЖИЦА, тата ДРАГАН и брат СРЂАН

Нашој драгој

Даки, почивај у миру

СЕЋАЊЕ

ВУКОСАВА
ВУЈНОВИЋ

14. III 2018 – 2020.

Воле те: тата,
мама и бата

Драги брате и ујка, туга и бол вечно остају.
Твоја ДАДА
и твој ГОГА

(12/289615)

(10/289608)

Време пролази, а бол и
туга никада неће.

ДАЛИБОРУ СИМОНОВИЋУ

МИЛЕ
ЂОРЂЕВ

Рођ. Венчев

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

МАЦИ
Заувек у нашим мислима.
Недостајеш нам.

ДРАГАН
ГРУБЈЕШИЋ
13. III 2016 – 13. III 2020.

Породице ЋАЛИЋ ,
МИМИЋ и МИЛИЋЕВ

Време је пролазно.
Сећање остаје да живи.
Твоја АНА

(48/289692)

(68/289734)

ДАНКА и МИКИ

ДАЛИБОР
СИМОНОВИЋ

ДОБРИНКА
СИМИЈОНОВИЋ

(19/289626)

1998–2020.

11. III 1985 – 11. III 2020.
Твоја тетка ВЕРИЦА
са породицом
(38/289670)

Воли те и чува од заборава твој супруг ДУШАН, ћерке НЕДЕЉКА,
НАДЕЖДА и ВЕРИЦА
са породицама
(34/289563)

МАРИЈА
СЛАВКА МИРЈАНА
РИСТИЋ ЖЕГАРАЦ
СТАН

ПОПУСТ
свим данима
осим средом

1988–2020.

2006–2020.

Никада вас нећемо заборавити.
ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(62/289725)

Петак, 13. март 2020.
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ПОМЕН
14. марта 2020. године,у 11 сати, на Католичком гробљу, даћемо помен

ПЕТАР ТАДИЋ
11. VII 1949 – 4. II 2020.

др ВЛАДИМИРУ ЛАЗАРОВУ

Навршава се четрдесет тужних дана откада је
твоје велико срце стало, остала је туга, бол, сузе... Захвални смо драгом Богу што смо те имали и за сва твоја добра дела према нама, за све
чему си нас учио.
Остаћеш у нашим срцима дубоко урезан, тако
ћемо те чувати с поносом.
Почивај у миру супруже, оче, деко.

Година прође од тужног растанка, а ниједан дан без сећања на тебе.
Време пролази, бол и туга остају вечно. Бескрајну доброту и скромност
однео си са собом. Нека ти наше сузе не ремете вечни мир.
Премало је речи да ти кажемо колико нам недостајеш и колико те волимо.
С љубављу и тугом у нашим срцима чуваћемо успомену на тебе.

Твоји неутешни: супруга СЕКА, ћерка
ЉИЉАНА, зет ЂУРА и унуци ТИЈАНА и НОВАК

Супруга ГОРДАНА, унука АНАСТАСИЈА САРА,
ћерка НАТАША и зет НЕБОЈША

(20/289630)

(1/289453)

Петогодишњи помен

1943–2019.

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ

Драги куме
Време пролази а сећања су још увек свежа.
Твоја породица
(13/289617)

ПЕТАР ТАДИЋ
11. VII 1949 – 4. II 2020.

др ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ

Прође четрдесет тужних дана у болу, сузама, неверици да те нема. Још ти глас чујемо. Недостајеш! Нека те анђели чувају.
Брат ДРАГАН ТАДИЋ, снаја СЛАЂАНА,
братаница ДРАГАНА, и братанац
ВЛАДИМИР с породицом

Док на белом облаку насмејан пловиш небом ми
чувамо успомену на једно дивно пријатељство и
другарство. Остају само прелепе успомене које
се никада не могу угасити.

МИРОСЛАВ
ЈУРИЧАН

13. марта 2020. навршава се четрдесет дана нашој драгој Моси. Помен дајемо на Новом гробљу, у 11 сати.

2003–2020.
Твоја СОФИЈА

Твоји: КОКАН, МЕЛА и породица РАДОБОЉА

(16/289630)

(30/289653)

(3/289589)

МОСА ЈОВИЋ
Годишњи помен мојој вољеној мами

1950–2020.

СЕЋАЊЕ

СТРАЈИНОВИЋ

Родбина и пријатељи
(4/289591)

СЕЋАЊЕ

МИРИ МЛАДЕНОВИЋ
15. III 2019 – 15. III 2020.
Не постоје речи за бол и празнину коју осећам.
Волим те анђеле мој.
Твоја ЈАСМИНА

РАДИВОЈ

САВЕТА

МАРКО

1949–1999.

1928–2000.

1928–2019.

13. марта 2020. навршавају се три тужне
године откако није
са нама наша драга
супруга, мајка и баба

С љубављу и поносом чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији
(9/289603)

(64/289727)

УРОШ
ГОЛИЋ
14. III 2010 – 14. III 2020.

СЕЋАЊЕ
17. марта 2020. навршава се петнаест година сећања на
тебе

13. марта 2020. је годину дана откако није с нама наша

Четрдесетодневни
помен

Заувек у мислима
ВЕСНЕ, ЕМИЛИЈЕ
И ЗОРАНА
(86/289769)

СЕЋАЊЕ

МИЦА ПОПОВ
Време пролази, а туга и бол за тобом су вечни.
Твоја деца: ДРАГАНА и ДРАГАН
(28/289650)

ВАСИЛИЈЕ РАДОГОСТИЋ ВАСА
2005–2020.
Тога дана, у 11.30, на Старом православном гробљу даћемо помен.
Волимо те и поштујемо неизмерно.
Породица РАДОГОСТИЋ

СЕЋАЊЕ

16. III 2017 – 16. III 2020.

Сам је изабрао свој
пут без повратка.
Био је добар, поштен
и частан човек.
Сећају га се

(25/289646)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДУГИЋ

АЛЕКСАНДАР

ЛЕЛА

11. IV 1994 – 2020.
12. III 2005 – 2020.
Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН са породицама
(35/289666)

ВЕЛАШЕВИЋ
МОМЧИЛУ
МОМИ

МИЛЕНКО
РАКИЋ МИКА

ВЕРА
НИКОЛИЋ МАЈА

13. III 2015 – 13. III 2020.

1962.

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији

Три године туге и бола
откада није са нама наша
једина ћерка и мајка...
Воле те:
мама и син ИГОР

(22/289632)

(89/280781)

Утехе нема, заборав
не постоји.
Супруг СТОЈАН,
синови ПРЕДРАГ
и НЕНАД са својим
породицама
(2/2890587/2)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СТЕВАН
СТРАЈНИЋ
2008–2020.

ВЕРА и САНДРА
(17/289664)

МИЉА
ТРАЈКОВИЋ

Време пролази, успомене на тебе не бледе.
Твоји најмилији

300-820, 300-830
(7/289600)

ДУШАН
ВЕЛИЧКОВИЋ
18. VII 1939 – 12. III 2012.
Поносни смо што
смо те имали.
С љубављу
твоји најдражи
(5/289593)
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НАШ ГОСТ: РАДЕ ЛАПЧЕВИЋ, НЕКАДАШЊИ ДИРЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

РАТАРИ ДА ШТО ВИШЕ КОРИСТЕ
САВЕТЕ СТРУКЕ
Др Раде Лапчевић, доктор пољопривредних наука и дугогодишњи директор Пољопривредно-саветодавне службе Институт „Тамиш”, рођен је 9. октобра 1934. у месту Трбуње у општини Блаце.
У поменутом селу је завршио основну школу, а у Прокупљу и средњу пољопривредну. Жеља за образовањем одвела га је, помало неочекивано, на факултет у Сарајеву.
Након шест година радног
искуства 1964. године се доселио у Панчево како би се запослио у „Агрозаводу” у оквиру
ПИК-а „Тамиш”. Докторирао
је 1985, а већ идуће године постао директор Института „Тамиш” и на том месту остао све
до пензије.
ПАНЧЕВАЦ: Како се догодило
да студирате баш у главном
граду Босне и Херцеговине?
Р. ЛАП ЧЕ ВИЋ: Пре то га,
1958. године, почео сам да радим као техничар у предузећу
„Панонија” у Бајши код Бачке
Тополе. Међутим, када сам одлучио да наставим учење, касно ми је одобрена стипендија
и нисам стигао да упишем ни
београдски ни новосадски универзитет – било је све попуњено. Исто се односило и на Загреб, па сам се напослетку обрео у Сарајеву и тамо успео да
уђем на ратарски смер. По завршетку студија вратио сам се
у Бајшу, где сам водио производњу, а потом и планску службу, да би ми се 1964. године
указала прилика да пређем у
ПИК „Тамиш”. Тим поводом
сам дошао у Панчево и поразговарао с руководиоцима, који
су ме већ за три дана позвали
да заснујемо радни однос. И
поново сам се нашао у служби
развојног сектора у оквиру дирекције тог огромног и веома
успешног пољопривредног гиганта. Недуго затим прешао
сам у организациону јединицу
„Агрозавод” и од тог момента
сам у тој пољопривредној станици радио само на кукурузу.
На тој култури сам започео и
завршио постдипломске студије на Новосадском универзитету, а докторирао сам 1985.
године.
l Убрзо постајете директор
тадашњег „Агрозавода”.
– Било је то годину дана касније, када је из здравствених
разлога одлучио да се с функције повуче дотадашњи руково ди лац слу жбе – ма ги стар
Илија Зенг. Иначе, он је још
1956. године формирао ту пољопривредну станицу, пре свега у сврху давања стручних савета пољопривредним организацијама и паорима, то јест
индивидуалним произвођачима. Тако сам ја радио на кукурузу, други на пшеници, трећи на соји и имали смо успеха
код ратара – слушали су нас и
повећали производњу. Када је
избор за новог директора пао
на мене, поред мене је било
још пет доктора и седам магистара, што значи да смо имали све предуслове за формирање озбиљне научне организације. С тим сам и кренуо већ
након неколико месеци од постављења, када сам отишао у
надлежно министарство и добио дозволу да региструјем прву службу тог типа у окружењу. Тражио сам да сви који дођу у Институт морају да се усавршавају и уче. Нажалост, многи су одлазили за бољим платама, али је добар део њих
остајао, дајући све од себе да
помогну пољопривредницима
како би побољшали производњу, то јест мењали технологију, сорте, хибриде, па је наш

регион за кратко време постао
познат по најбољим приносима.
l По вашем доласку је уследила и промена назива службе?
– Када сам постао директор,
дао сам ини ци ја ти ву да се,
уместо „Агрозавод”, назовемо
Институт „Тамиш”. То се и догодило те 1986. године, иако
сам претходно у вези с тим
имао мало проблема у дирекцији комбината. Тада је на његовом челу био легендарни директор Минда Јовановић, који је желео да се зовемо „Тамиш институт”, с обзиром на
то да смо већ имали „Тамиш
трговине” и томе слично. Међутим, ја сам инсистирао да је
важно истаћи да смо институт. А када се растурио велики и чувени ПИК „Тамиш”, и

ђубрена. На основу добијених
резултата, произвођачима смо
предлагали време сетве и бербе, начине прихране и заштите и нарочито које нове хибриде да сеју. Њих смо, наравно,
темељно испитивали на огледном пољу, а одлично су се показивали производи из домаће
селекције, рецимо са Института „Земун Поље”, попут хибрида ЗП 606 или ЗП 704, који су
створени да дају и по 14-15 тона, што смо постизали у огледима, док је у производњи то
ишло до једанаест тона. Утицали смо и на то да се ускладе
количина и избор ђубрива, као
што су азотна и НПК. Сељаци
су нас слушали, и то не само
када је реч о кукурузу. А када
је, примера ради, реч о тој кул-

људи прихватали и уважавали
наше савете. Поздрављам што
се та пракса наставила, као и
приређивање „Дана поља”, када може да се на лицу места
види све што је постигнуто.
l Да ли су тмурне деведесете године прошлог века утицале на рад Института?
– Као што рекох, нисам имао
нарочитих проблема, па чак ни
у време ратова, санкција и инфлације. Успевали смо некако
да одржимо услове за рад, као
и редовна примања. Није било
ни упадљивијег одлива стручњака, већ смо чак и увећавали
број младих талентованих људи. Није ми се догодило да ме
неко „одозго” притиска да примим неког преко реда, нити да
будем политички ангажован у

Кућа у Жарка Зрењанина 30 данас

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У ПАНЧЕВУ

Зла судбина
великог песника
Судбина једног од наших највећих песника нераскидиво
је и трагично повезана с Панчевом. Селећи се у настојању
да обезбеди средства за живот за своју породицу, Јован
Јо ва но вић Змај је 1871. и
1872. године живео у нашем
граду. Дом, лекарска ординација и уредништво његовог
часописа „Жижа” били су у
Старчевачкој улици, данашњој
Жарка Зрењанина 30...
Јован Јовановић Змај је рођен 6. децембра 1833. године
у једној од угледних грађанских породица. Основну школу је похађао у Новом Саду, а
гимназију у Новом Саду, Халашу и Пожуну.
После матуре је уписао студије права у Пешти, Прагу и
Бечу. За његово књижевно и
политичко образовање од посебног значаја је боравак у
Бечу, где је упознао Бранка
Радичевића, који му је био
највећи песнички узор. У том
граду се упознао и са Светозарем Милетићем и Ђуром
Јакшићем.
По окончаним студијама
Змај се 1860. вратио у Нови
Сад и, као један од најближих Милетићевих сарадника, постао службеник у новосадском магистрату.

Убр зо на кон упо зна ва ња
развила се обострана љубав.
У својој двадесет осмој години песник је запросио Ружу,
која је тада имала само седамнаест година.
Венчали су се 1862. и до
краја те године добили првог
сина Мирка. У наредним годинама Ружа му је подарила
још четворо деце. Инспирисан љубављу према деци и супрузи, написао је збирку песама „Ђулићи” (од турске речи ђул, што значи ружа).
Годину дана након венчања
Змај одлази у Пешту, где извесно време ради у Матици
српској као надзорник у Текелијануму и студира медицину. Године 1970. враћа се у
домовину и почиње да ради
као лекар у Новом Саду и Панчеву. Али несрећа се не може
зауставити – до 1872. године
умрло је четворо Јованове деце: Мирко, Тијана, Сава и Југ.
Ни детињство нису доживели.
Убрзо након тога, исцрпљена тугом и туберкулозом, која ја покосила и њену децу,
умире песникова муза и животна љубав.
Ружа је умрла у Панчеву
1872. године и ту је сахрањена, десно од улаза на Старо
православно гробље, оставивши

Раде Лапчевић
ми смо постали самостални и
били принуђени да се у новонасталим условима реформишемо, нарочито у погледу финан си ра ња. На на шу сре ћу,
ипак смо остали повезани са
свим дотадашњим партнерима, изузев „Старог Тамиша”,
који је на извесно време прекинуо сарадњу. Њихов директор је покушао да појединачно бира с ким ће да ради, али
ја то нисам дозволио, па је
убрзо схватио да не може без
наше подршке. Све у свему,
они који нас нису слушали,

тури, великим ангажовањем и
мукотрпним радом успели смо
да просечне приносе подигнемо с пет-шест тона по хектару
на девет, па чак и десет тона.
l Како је било руководити
тако озбиљном институцијом?
– Као и у сваком другом послу, наравно да је било проблема, али можда ће звучати
невероватно: за тих четрнаест
година, као директор, нисам
имао озбиљнијих инцидената,
нити сам се замерио иједном
раднику, можда и зато што нисам био прек, нити хватао на

КИ ША УВЕК ДО ЂЕ
Раде Лапчевић је окончао радни век на самом крају претходног миленијума. И годинама након тога људи га (по добру) препознају на улици...
– У пензију сам отишао 2000. године, и то у потпуности
мирне душе. Нисам се више бавио струком, изузев две-три
године за једну семенску фирму кукуруза. Али и данас, када сретнем паоре, обично ми се обрате за савет. Тако ме је
један питао за време суше да ли ће нам усеви пропасти. Рекао сам му да ће доћи киша, јер никад није све пропало.
Кренуће и биће нешто. И било је... – каже Раде.
почели су да пропадају, јер ми
нисмо били само консултанти
у вези с производњом, већ и
ка да је реч о ор га ни за ци ји
предузећа и другим важним
чиниоцима успеха.
l Инсистирали сте на модернизацији пољопривредне
производње...
– С тим циљем смо засновали огледно поље, које је у поређењу са сличним службама
постојало једино у Панчеву.
Трудили смо се да на њему тестирамо крајње границе иновативности и у томе претеривали само да бисмо видели како ће неки оглед да испадне.
Рецимо, имали смо и нулту
пар це лу, ко ја ни ка да ни је

галаму. Можда и највећи ексцес у каријери направио ми је
један ноћни чувар, који се напио, пустио воду у подрум и
потопио га заједно с грејањем.
Нисам га казнио, иако сам имао
сва права, а он се покајао и ништа слично се није десило. Морам да кажем да смо радили
тимски и веома лако се споразу ме ва ли у по гле ду раз во ја
предузећа. Поред осталог, интензивирали смо предавања у
селима, којих је додуше било
и раније, али не у толиком обиму. И ја сам редовно ишао с
колегама, трудећи се да и у том
погледу дам максималан допринос. Поносан сам и сада на
то када помислим како су нас

било којој странци. Не рачунам чланство у Савезу комуниста, када сам у једном мандату био делегат у војвођанској
скупштини и члан ресорног одбора за пољопривреду. Е, ту
сам имао спорења око неких
важних питања с председником већа.
l Шта на основу огромног
искуства препоручујете пољопри вред ни ци ма и мла дим
стручњацима?
– Новопеченим агрономима – да оно што су научили на
факултету буде само основ да
наставе усавршавање, као и да
сарађују са искуснијим колегама. Ратари нека што више
користе услуге Института „Тамиш”, а поред осталог и да
интензивније наводњавају њиве, јер имамо реке, канале и
уопште много воде у околини.
Треба форсирати нове изванредне хибриде, и то домаће,
јер Нови Сад прави добре сорте, а Земун има одличан семенски кукуруз. Што се опште
ситуације тиче, противник сам
било какве идеје о генетској
модификацији и чврсто верујем да је у органској производњи будућност. Када је о нама реч, недостаје дисциплина, а велико зло је земља у
парлогу и ту држава мора нешто да уради. Штета је што су
угашене задруге, које су биле
изванредне за сељаке и органи зо ва ле им про из вод њу,
стручне савете, набавку репроматеријала по најнижим ценама... Лоше је и што парцеле
нису укрупњене, јер није исто
радити на једном или на пет
хектара. Зато је комасација одлична ствар, али нажалост нико озбиљ но ни је хтео да је
спроведе ни у наше време, а
како видим, ни данас.
Ј. Филиповић

Гроб Змајеве жене Руже
У то време је упознао своју
велику љубав необичног имена, Еуфросину Личанин, коју
је одмила звао Ружа, и то сасвим случајно. Наиме, кад је
једном Змај отишао у посету
својој болесној сестри од тетке, Пави Нешковић, на вратима болничке собе појавила
се њена другарица.
То је била ћерка новосадског трговца Павла Личанина и његове супруге Паулине.
Право име јој је било Еуфросина, мада се у неким записима може наћи и верзија
имена Розина или Јевросима.
У Ружи је Змај нашао жену својих снова. Одушевљавала га је нежношћу, одмереношћу и великом унутрашњом духовном снагом, за
којом је целог живота жудео.
А Змајев пријатељ песник Ђура Јакшић овако ју је описао: „Била је нешто мало, лепушкасто, а притом и лако и
лукаво”.

Јову с тек рођеном ћерком
Смиљком, јединим њиховим
дететом које је надживело мајку. Након великих трагедија
Јова усваја две девојчице, Марију и Анку. Са своје три мезимице сели се у Футог.
Али отац српске дечје поезије као да је над својом судбином носио зачарани круг
несреће, бола, туге и неспокоја. Не доживевши други рођендан, умире и последње Ружино дете, Смиљка. Из ове
породичне трагедије произишао је низ елегичних песама,
објављених под заједничким
називом „Ђулићи увеоци”.
Ако је и могао да нађе утеху
за све што га је задесило, онда
ју је проналазио у Марији и
Анки. Но и њих ће надживети.
Обе су умрле 1901. године.
Јо ван Јо ва но вић Змај је
умро три године касније. Његовој сахрани у Сремској Каме ни ци при су ство ва ло је
15.000 људи.
Р. П.
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КАКО ДО ДОБРОГ ПИВА

ТАЈНА ЈЕ У ПРИРОДНИМ САСТОЈЦИМА
Иако многе нације, попут Немаца, Белгијанаца или Чеха,
важе за „пиварскије”, сва је
прилика да том друштву и ми
припадамо, нарочито ако се у
обзир узму количине испијене
пенушаве текућине „по глави
становника”.
Али шта ћемо када је реч
квалитету? Како ствари стоје,
тиме се баш и не можемо подичити, јер у поређењу са иностраним пенушавим брендовима домаћа (индустријска) пива делују као „киселинаста” кукурузна водица.
Управо из тог разлога све више љубитеља древног пића од
сладовине, хмеља, квасца и воде одлучило је да пиво прави у
сопственој режији, пре свега
како би били сигурни у погледу избора (природних) састојака и заокружености процеса
ферментације.
Све више љубитеља добре капљице открива разлику између
индустријског и занатског пива.
Многи немају дилеме на чијој страни је квалитет, па га без
обзира на (вишу) цену радо
конзумирају. А неки га и праве. Наравно, свако има своју
„слатку тајну”...
Један од њих је Иван Гњатовић, који се дуго опуштао уз
„пиће богова”, све док једанпут није дегустирао пиво иностране марке. Касније се испоставило да му ниједно домаће
(индустријско) не прија толико, јер су му фалиле ароме, боје, квалитет пене, природнији
састојци. Пожелео је нешто другачије, а шта је то – схватио је
када је пробао занатско пиво.

Занатско, без хемије
Међутим, како тада, пре шест
година, није било толико популарно („по енглески” названо) крафт пиво, Иван је одлучио да постане „сам свој мајстор”. Набавио је шерпу од
тридесет литара и почео лаганим корацима да улази у овај
нимало једноставан хоби. Боље рећи – посао, што је убрзо
схватио, па је без обзира на
одличну плату и добре услове
у „Агромаркету” одлучио да се
отисне у немирне предузетничке воде.
И тако је стигао до сада већ
озбиљне пиваре, коју је назвао
„Дилема”, одакле снабдева око
шездесет угоститељских локала.

Иван у својој пивари по немачким стандардима
– Процес заправо креће напољу, од млина, у којем се мељу
сладоване житарице у зрну. То
онда иде у комовњак, у којем се
комплетна смеса угрева у води
на температури од 35 до 50 степени, што траје од сат и по до
два; одатле се пребацује у бистреник, у којем се цеди и претвара
у чисту течност, која потом иде
у кувач. Тамо се ради прво хмељење, за горчину и помало за
арому. Смеса се потом пребацује у вирпул или вртложник, у
којем се обара температура, а
будуће пиво се врти укруг и прави се нека купа од непотребног
талога, који се накнадно одстрањује. Хлађење се одвија преко
топлотног измењивача – за лагере је то око 11 степени, док је
за такозване ејлове и пшенична
пива 18-19 степени Целзијуса –
прича овај пивар.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ракије. И то одличне. Једино
није препоручљиво пити је након пива, нарочито након више пива...
Насупрот њему, Миле Здравковић се озбиљно бави производњом ракије, док се, када је
реч о пиву, задржао искључи-

Та текућина потом прелази у
салу с ферменторима, у којој
је хигијена изузетно важна.
– Танкове перемо најпре врелом водом, па алкалним средством, па врелом водом, па киселим средством, па поново
врелом водом. И потом следи
дезинфекција персирћетном
киселином, која се у принципу

не испира, али ми и њу перемо. Врелом водом, наравно. А
сама ферментација креће када
се охлади сладовина и засеју
квасци, који једу шећере и тако се добијају природан CO2 и
алкохол. Процес траје око десет

По свему судећи, пиво постоји хиљадама годинама, а
најстарија врста је пејл ејл.
Чак се и у Србији пила аловина. Пиво је било мутно
све до 19. века, када је избистрено и настао је лагер, а
тек у 20. веку његова производња креће интензивно.
– Некад се пиво правило
с травкама, али се хмељ
одлично показао због суптилних арома и као добар

конзерванс. Користимо само онај из увоза, јер домаћих нема, а малтене исто
важи и за квасце и слад,
било јечмени, било пшенични, који је углавном немачке производње. Код нас га
има само у Бачкој Паланци
и уопште није лош. Што се
воде тиче, користимо искључиво ону панчевачку,
јер сматрамо да је одлична
– наводи Иван.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Миле меша и „укомљава” сладовину
трпи притисак и најлакши је
за одржавање, јер је тако гладак да га је немогуће не опрати – каже Иван.
И онда из тих осам танкова
од по хиљаду и двеста литара
излази и дистрибуира се сада
већ по целој Србији квалитетно пиво – од лагера преко ипе
до брагота (од меда), а у плану
је и ејл са аутохтоном травком
– панонски тимијан. Изузев у
поменуту бурад, младо пиво се
точи и полулитарске флаше,
такође из увоза (јер домаћих
напросто нема).
А ко се затекне на лицу места, точи му се у чаше или још
боље – у кригле, јер лепше звоне приликом наздрављања.
И наравно, са адекватном количином кремасте пене, јер она
је пиво, како Иван каже, и мора да траје бар два-три минута.

Слатка сладовина
Иван и његов ортак Данијел
успут се баве и производњом

БО ЈА ЗА ВИ СИ ОД СЛА ДА
Боју пива даје комбинација
сладова. Цео тај процес почиње од јечма пиварца, који се влажи и наклијава.
– Када клица достигне
две трећине зрна, угреје се
и зауставља даље клијање,
а та клица се одстрањује. И
тако се добије слад. Температура сушења за, рецимо,
светле пилснер сладове иде
од 60 до 80 степени, а што

врења иде прво сипање хмеља,
који обезбеђује неопходну горчи ну, јер што га ка сни је
стављаш, све мање је горко, а
све ароматичније и треба да
ври пола сата. Иначе, хмељ је
конзерванс и штити пиво –
истиче овај ентузијаста.

ОД АЛО ВИ НЕ ДО ЛА ГЕ РА

Може и са укусом
панонског тимијана

Правилно точење подразумева
и адекватну количину пене
– Изабрао сам да се тиме бавим и да траје, па не журим и
постепено набављам опрему,
али никако науштрб квалитета. Једноставно, ту нема компромиса – у нашем пиву нема
хемије, већ само природних састојака: сладовине, хмеља, квасца... Мислим да је то најсигурнији пут, за разлику од неких колега који купе све одједном, па пукну – почиње Иван.
Његова пивара сада изгледа
више него озбиљно, а сам процес почиње у просторији званој варионица – тамо где се
пиво вари.

дана за лагере, а пет за ејлове,
код којих се ради додатно захмељавање. Онда се обара температура на око нуле, након
чега креће одлежавање од двадесет пет до тридесет дана. Онда се пиво претаче у бурад од
инокса, који је најотпорнији;

Кад се заврши кување, на реду је хлађење, за шта Миле користи измењивач на воду, који
у почетку брзо хлади, али с падом температуре слабије ради,
па онда прелази на ефикаснији
лактофриз с пропелером, који
притом добро промеша смесу.
– Поента је да се сладовина
испод 50 степени што брже охлади, јер тада крећу бактерије. Пре
тога, када температура падне
испод 70 степени, иде такозвано вирпул захмељавање за укус
и арому, што треба да се „врти”
у наредних 20 минута. Кад се
заврши хлађење, пиво претачемо у ферменторе, додајемо квасац и ту креће врење, то јест
претварање шећера у алкохол.
Иначе, користим 11 грама квасца на 25 литара пива. У мојим
условима то „бућкање”, то јест
врење траје четири-пет дана, када следи треће, суво или „драј
хопс” захмељавање, које утиче
на мирис. И после нових пет
дана отачем пиво у флаше, али
пре тога га очистим од свих талога и додајем декстрозу, која
га карбонизује и даје му пену.
Следи још седам дана ферментације у флаши и до пет дана у
фрижидеру. То значи да је свеукупно потребно двадесет дана
до првог младог пива. Неко воли да то траје дуже, али мени је
овакво најбоље – признаје Миле.
И јесте одлично! Живели...

во на личним потребама (и потребама понеког пријатеља),
будући да као сладокусац држи
да то што конзумира мора да
буде квалитетно и на природној бази.
Навратили смо и у његову
импровизовану пивару, с једноставнијом опремом. Међутим, ни она не може да се набави без 400-500 евра.
И код њега је све почело
млевењем јечма, али помоћу
бургије.
– У питању је пејл ејл сладовина, која је специфична по
укусу, а мало је прженија у односу на ону која се користи за
лагере. Самлевену смесу потом
уко мља ва мо у елек трич ним
лонцима с тајмерима, на којима може да се регулише температура на струју. Пејл ејл,
рецимо, кувамо на 66 степени,
што пратимо на термометру.
Уко мља ва њем се, у ства ри,
скроб претвара у шећер и то
би требало да траје око сат, уз
обавезно мешање. Како време
одмиче, сладовина постаје све
слађа... – каже Миле.
И стварно је слатко, скоро
као жито са шлагом...

Хмељ сипати бар три пута

Дилема: светло
или тамно?
се више повећава, боја је
тамнија – каже Иван.

– Добијена сладовина се потом
сипа, најбоље, у газу. Следи цеђење и испирање водом од 75
степени, како би се што више
шећера и екстраката искористило. Е, онда иде у кувало.
Ово моје има термометар, славину и прикључак за бутан и
може да се користи и за кување чорбе. Пола сата од почетка

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

Ловац Старчевац
Овај ловачки пас је пронађен у
Старчеву, али нажалост нема микрочип, па се због тога не може
доћи до власника.
У питању је мужјак, који је можда некоме побегао у лову или је
кренуо за неком женком из краја,
па се изгубио.
Власник може да га преузме у
Власинској број 1, јер се привремено налази у градском прихватилишту, а у случају да се нико не јави у законском року, заинтересовани за удомљавање
могу да се јаве на контакт-телефон 352-148.

Брката браћа
Два млада мачора, стара пет-шест месеци, очишћена су
од унутрашњих и спољашњих
паразита и дају се на удомљавање. Постоји један искључиви услов – да живе у
стану или кући, чији прозори и терасе морају да буду
обезбеђени мрежама, а будући власник не би смео да их пушта напоље.
Веома су добри и весели, као и многи њихови вршњаци,
а све друго се може сазнати позивом на телефон 064/48153-00.

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

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

РАДИ ДИНАМОВА ФАБРИКА ШАМПИОНА

ОДЛУКА ПАДА У НЕДЕЉУ!

Првенство Балкана у каратеу
за сениоре одржано је 7. и 8.
марта у нашем главном граду.
У изузетно јакој конкуренцији, коју су чинили борци из седам земаља, репрезентација
Србије убедљиво је освојила
прво место у укупном пласману. Велике заслуге за тај успех
имало је и четворо такмичара
Карате клуба Динамо, који су
заслужили два трофеја.

84 кг. Боба је на путу до финала остварио три сигурне победе против ривала из БиХ и
Црне Горе, да би се у финалу
састао с љутим конкурентом
Анђелом Квесићем. Борац из
Хрватске је на крају једном
успешном акцијом победио у
овом интересантном мечу.
Ово такмичење је било добра провера у оквиру Битевићевих припрема за наступ

Ивана Палалић је освојила
златну медаљу у катама у конкуренцији ветеранки. Иако се
пре дванаест година опростила од активног такмичења,
Ивана је својим одличним наступом и освојеном титулом
шампионке Балкана подсетила на своје најбоље такмичарске дане. Као тренер младих каташа у Динаму, она им
је најбољи пример како треба у будућности да раде.
Вицешампион Балкана постао је Слободан Битевић, који се надметао у категорији до

на Европском првенству, које ће бити одржано крајем
марта у Азербејџану.
Млада Јана Којчић је први
пут наступила у сениорској
конкуренцији. У категорији
до 53 кг освојила је седмо место. Урош Петровачки се такмичио у категорији до 67 кг
и већ у првом колу изгубио
од такмичара с Кипра.
Наредног викенда на програму ће бити Школско првенство Војводине у Инђији,
као и државни шампионат за
сениоре у Младеновцу.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” ДРЖАВНИ ВИЦЕШАМПИОН

Велики тријумф
Тамиша у Београду
Против Вршца за
опстанак
Ни претпоследње коло Кошаркашке лиге Србије, које је одиграно прошлог викенда, није
разрешило „дилеме” на првенственој табели. Напротив. Ситуација на дну елитног каравана је толико компликована да
ће се у последњој рунди шампионата чак четири екипе борити да избегну тринаесто место...
Кошаркаши Тамиша су у суботу, 7. марта, у Хали спортова
„Ранко Жеравица” остварили
велики тријумф и тако још једном показали да заслужују много бољи пласман на табели. Динамик–Тамиш 70:76, по четвртинама 19:23, 16:18, 16:15 и
19:20.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић одиграли су
један од најбољих мечева ове
сезоне. Водили су током целе
утакмице, а колико су били
борбени и колико су желели
овај тријумф, показује и следећи податак – остварили су
чак 47 скокова у односу на противников 31.
Саша Радовић и његови саиграчи играли су чврсто у одбрани, изгарали за сваку лопту, за свако парче терена, а у
нападу су Тамиш предводили
сјајни Дерек Фенер и Алекса
Чабрило, који су решетали кош
Динамика из свих позиција,
али и онда када је то било најпотребније.
Београђани су успели у неколико ситуација да се приближе

и да запрете гостима, али је онда поново на сцену ступио популарни Ди-Џеј. Фенер је из
готово немогуће ситуације погодио „тројку” и свом тиму донео злата вредну победу.
– Из ван ред на утак ми ца.
Игра ли смо му шки, чвр сто,

агресивно. Испунили смо све
задатке које је пред нас поставио шеф. Сада се види да наша
позиција на табели није реална, да овај тим вреди више, али
шта је – ту је. Даћемо све од
себе да у последњем колу савладамо Вршац и тако избег-

немо сваку дилему око опстанка у лиги – рекао је центар Тамиша Предраг Прља.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Николић (осам поена), Чабрило (13), Радовић, Васић, Павићевић (четири), Фенер( 26), Вукојичић, Прља (10),
Јанковић (четири), Лучић (два),
Роудс (девет) и Лабудовић.
– Јако тежак меч. Сјајна борба. Честитам мојим играчима,
јер није нимало лако добити
Динамик у Београду. Контролисали смо игру и резултат све
време. Момци су били изванредни, борбени, пуни енергије. Фенер нам је донео ту превагу, па да смо њега имали од
почетка, као и да су нас заобишле повреде током децембра,
сигуран сам да бисмо сада причали другу причу. Ипак, табела је немилосрдна. Ту смо где
смо. У последњу утакмицу улазимо с великом жељом и надом да ћемо победити и тако
остварити циљ – истакао је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Последње коло Кошаркашке
лиге Србије биће на програму
у недељу, 15. марта. У Хали
спортова на Стрелишту гостује
Вршац, тим са истим бројем
победа и пораза као и Тамиш.
Победник и дефинитивно разрешава све дилеме око опстанка, мада у неким калкулацијама и поражени тим може да
остане у елити...
У сваком случају, пред нама
је још један кошаркашки дерби који не би требало пропустити. Момци из Тамиша заслужили су велику подршку с
трибина, јер ће уз њу лакше
стићи до важне победе. Утакмица почиње у 19 сати.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПОЛОВИЧАН УСПЕХ НА ПОЧЕТКУ ПРОЛЕЋА

Првенство Србије у стрељаштву по А-програму одржано је прошлог викенда у Горњем Милановцу. У конкуренцији с најбољим стрелцима у
држави надметало се и седам
чланова СД-а „Панчево 1813”.
Сениорска екипа панчевачке „дружине” освојила је друго место, а само десет кругова јој је недостајало да стигне већ традиционалне прваке, екипу Крагујевчана, у чијем су саставу актуелни репрезентативци.
Дејан Пешић је ушао у финале као пети, с резултатом
од 622,9 кругова, а завршио је
на шестом месту, у конкуренцији 35 стрелаца из десетак
клубова. Надомак финала у
појединачном надметању била су и преостала два члана

екипе: млади Алекса Ракоњац
и искусни Габриел Даутовић.
Момци су се сјајно борили, доказали своје квалитете
и одржали реноме панчевачке екипе, која се већ дванаест година налази на победничком постољу.
Свака част!
Екипа сениора из нашег
града која се надметала у гађању из пиштоља заузела би
шесто место да пиштољ Јована Павлице није дисквалификован због лаког окидања.
Наступили су и Александар
Зубовић, Велимир Нинковић
и Стефан Кешишјан.
Сениори су овим такмичењем завршили сезону гађања
из ваздушног оружја, али младим стрелцима тек предстоје
велика искушења.

НАДМЕТАЊЕ У БАЦАЧКИМ ДИСЦИПЛИНАМА

СРЕБРО ЗА ЖИВАНОВА
Зимско првенство Србије у
бацачким дисциплинама за
сениоре и млађе јуниоре одржано је прошлог викенда у
Сремској Митровици. Атлетски клуб Динамо је имао два
представника на том такмичењу.
Алекса Живанов је освојио
сребрну медаљу у бацању копља, с даљином од 47 метара,
док је у бацању диска био шести. Анђела Кићовић је у бацању копља такође заузела
шесто место.

После више од сто дана, колико је прошло од 24. новембра, када је одиграно последње коло првог дела шампионата, прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Српској лиги група
„Војводина”.
Представници нашег града у
трећем рангу такмичења у првом пролећном колу остварили су половичан резултат. Динамо 1945 је поражен на свом
терену, а Железничар је наставио низ одличних резултата,
па је остварио вредну победу
на тешком гостовању у Пригревици.
Популарна „дизелка” из Панчева наставила је победнички
поход кроз Војводину. Данило
Ковачевић и његови саиграчи
остварили су и четрнаести тријумф у сезони, па су се још више учврстили на првом месту:
Братство 1946 – Железничар
0:1 (0:0).
Гол вредан нова три бода постигао је Љубомир Стевановић,
зимско појачање лидера, у 58.
минуту.

У не де љу, 15. мар та, на
Спортском центру „Младост”
је отварање пролећне фудбалске сезоне. У Панчеву ће го-

стовати Козара, а сви љубитељи спорта у нашем граду надају се да ће „дизелка” наставити сјајан низ...

ПО ЗИВ НА ПРЕ МИ ЈЕ РУ
У просторијама ФК-а Железничар у уторак,
10. марта, одржана је конференција за новинаре, на којој су се представницима медија
обратили шеф стручног штаба лидера Душан
Јеврић и капитен тима Данило Ковачевић.
– Одлично смо отворили сезону и освојили бодове у сусрету са одличном екипом
Братства. Идемо даље, тај меч је већ у архиви, а ми се припремамо за наредног ривала.
Идемо утакмицу по утакмицу. Дуелу с Козаром приступићемо као да се ради о највећем
дербију. Позивам навијаче да дођу у што већем броју, а верујем да ћемо им се одужити
добром игром и победом – истакао је Јеврић.
Нове бодове очекује и капитен, најбољи
стрелац и „заштитни знак” Железничара.
– Козара је екипа са зачеља табеле, а такви ривали умеју да буду врло опасни. Зато

морамо максимално озбиљно да приступимо
утакмици. Добро ћемо се припремити, надам
се доброј партији и новим бодовима. Верујем
да ће и гледаоци доћи да нас подрже – рекао
је Ковачевић.

Фудбалери Динама 1945 су у
првом колу наставка првенства
играли пред својим навијачима. На Градском стадиону је гостовао Раднички из Зрењанина, који је успео да однесе цео
плен из Панчева – 1:2 (0:1).
Био је то интересантан дуел,
у коме је домаћи тим имао
иницијативу, али су шансе у
голове претварали гости. Раднички је повео у финишу првог полувремена, али је у наставку сусрета, на време, у 71.
минуту, Драган Дашић донео
изједначење. Учинило се тада
да „брзи воз” може доћи до
потпуног преокрета, али су одлични гости, само седам минута касније, после још једног
контранапада стигли до нове
предности и, касније ће се испоставити, коначне победе.
Динамо 1945 је сада на петом месту на табели, а наредног викенда путује у Руму на
мегдан с домаћим тимом Првог маја.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈОВАНИН
ТРИЈУМФ
На Зимском отвореном првенству Војводине у пливању у Кикинди у конкуренцији 160 такмичара из двадесет три клуба
одличне резултате су остварили и чланови ПК-а Спарта из
нашег града.

Јована Богдановић, која се
надметала у апсолутној категорији, освојила је три златне
медаље. Она је тријумфовала
у тркама на 50 и 200 м прсно и
200 м мешовито.
Такође у апсолутној конкуренцији, Милош Михајловић
је био четврти на 100 м краул.

РВАЧИ
ДОМИНИРАЈУ
Млади такмичари Рвачког клуба Динамо не престају да одушевљавају поклонике спорта у
на шем гра ду. Та лен то ва ни
клинци се са сваког такмичења на коме учествују у свој град
врате окићени медаљама, а тако је било и прошлог викенда.

КРУПНИМ КОРАЦИМА КА ВИШЕМ РАНГУ...
Борац славио
у Ваљеву
Девојке – без грешке
За нама је још један викенд у
којем су љубитељи игре преко
мреже у нашем граду и околини могли да задовољно трљају
руке. Борац и Одбојка 013 наставили су фантастичан тријумфалан низ и за још по један
корак се приближили пласману у виши ранг...
Пред момцима које предводи тренер Душан Јовић било је
тешко гостовање у Ваљеву и
још један меч који су одиграли под огромним притиском.
Није било нимало лако, али су
успели: ВА-014 – Борац 2:3, по
сетовима 23:25, 20:25, 25:20,
26:24 и 13:15.
Већ од самог почетка утакмице било је јасно да ће се у
Ваљеву водити жестока битка и
да момцима из оба тима предстоји изузетно тежак посао. Домаћин је у првом сету водио са
17:10 и 19:14, али Давор Милошевић и његови саиграчи нису
ни помишљали на предају. Уследио је величанствен преокрет и
тријумф у првом сету – 23:25.
Све до средине другог сета
играло се поен за поен, а потом су старчевачки „борци” дода ли гас и ре ла тив но ла ко

У Суботици је одржано Првенство Војводине за пионире,
на којем су заблистала браћа
Тодосијевић. Огњен је освојио
најсјајније одличје, а Стефан
се окитио сребрном медаљом.
Боје РК-а Динамо бранили
су и: Страхиња Јанковић, Лука
Јовић, Немања Тишма, Данило Бошковић и Лазар Јерков.

БРАТСКА ПОБЕДА
У Сремској Митровици је прошлог викенда одржан шаховски турнир на којем се надметало око 100 кадета из целог
региона, а међу њима је било и
неколико првака држава.
После седам кола у средњој
класи Марко Милановић је тријумфовао, са свих седам победа. У групи млађих играча победио је Павле Милановић, са
6,5 поена из седам партија.

31

СПОРТ

Петак, 13. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

завршили посао за високо вођство у сетовима.
И када се учинило да ће тим
из нашег града тријумфовати

с максималним резултатом, ситуација на терену се знатно изменила. Домаћин је преузео
контролу над утакмицом, добио трећи сет са 25:20 и поново се вратио у меч.
Наставак сусрета је донео велика узбуђења и неизвесност
коју само одбојка може да приреди. Четврти сет је протекао
у изједначеној игри, ривали су
се смењивали у вођству, али
треба рећи да је домаће одбојкаше пратила и срећа у овом
делу сусрета. Старчевци су имали предност од два поена у финишу сета (21:23), али нису успели да тај део сусрета реше у
своју корист. Ваљевци су после драматичне борбе успели
да стигну до изједначења, али
и до огромне психолошке предности пред тај-брек.
Почетак петог сета или „одбојкашке лутрије” припао је

екипи Борца, али су момци
из Ваљева брзо преокренули
ре зул тат. По ве ли су са 8:5,
имали и 13:11, али ни то им
ни је би ло до вољ но за три јумф... Ношени невероватном
подршком својих навијача, одбојкаши Борца су показали да
су прави борци – најбољи када је најтеже. Уследио је велики преокрет за коначно славље, како на терену, тако и на
трибинама.
Тако су Кнежевић, Рајковић,
Познић, Милетић, Милошевић,
Зиндовић, Мадић, Крстић, Ракита, Дробњак и Мицић прескочили још једну тешку препреку на путу до елите.
Борац не препушта трон, а у
суботу, 14. марта, одиграће још
један дерби. У Халу спортова
на Стрелишту долази Металац
из Горњег Милановца, једини
тим који је Старчевцима успео
да нанесе пораз у овом првенству. Нема сумње да можемо
очекивати интересантан меч...
Момци су заслужили подршку
с трибина!
Тријумфалан низ су наставиле и девојке из Одбојке 013,
које су у првом колу доигравања Прве војвођанске лиге савладале Крајишник с 3:0, по
сетовима 25:13, 25:19 и 25:14.
Тим из нашег града као капитен је предводила Јелена
Петров, а играле су и: Наталија Пувалић, Милица Стојић, Софија Ашанин, Даница
Добросављевић, Теодора Минић, Сара Станимировић, Анђела Вујанић, Јована Кљајић,
Александра Гаћеша, Николина Весковић, Драгана Марковић, Марија Марић и Милица Кужић.
Није то био тежак посао за
тим тренера Александра Гаврилова и Владимира Јованчића. Одбојка 013 је показала
да је за класу бољи ривал, па је
без великих проблема начинила још један корак ка пласману у виши ранг.
Панчевке ће у суботу, 14.
марта, играти у Банатском Новом Селу против другопласираног Баната из Вршца.

вљали Новица Стојановић и
Иван Јевтић.
По кишовитом времену и влажној стази Новица је освојио
сребрно одличје, с временом
1:18,45. Иван је остварио лични
рекорд, који сада износи 1:35,49.
Истог дана у београдском
насељу Вишњица одржано је
интересантно надметање у трци на 6,4 км. Млади јуниор
Никола Борка, члан АК-а Панонија, био је неприкосновен,
па је по киши и блату први
дошао до циља и тако зарадио
златну медаљу. Ово је била само увертира за Првенство Србије у планинском трчању, које ће бити одржано 25. априла
у Вршцу.

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
мушкарци
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Јабука: ДОЛОВО–СОМБОР
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ
субота, 16 сати
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ
субота, 17 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
недеља, 19 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
М. Митровица: ПОДРИЊЕ – ВИРТУС БАСКЕТ
Рума: СЛОВЕН–ЈЕДИНСТВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЗАРА
недеља, 14.30
Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
недеља, 14.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

26:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

25:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ПЕТРОВАРАДИН
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Темерин: ТСК–ДОЛОВО

36:24
46:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

34:24

Стране припремио

Александар
Живковић

су сти гле ме да ље за КК
Младост.
Највредније трофеје су заслужили Сара Жунић, Ђорђе
Шушак и Александра Стојановић (два). Драгана Мацура се
окитила сребром, а бронзана
одличја су освојиле: Јелена Киџин, Лара Печеница, Тара Ђурђевић и Анђела и Анастасија
Јаредић.
Учествовале су и Сашка Тесла и Милица Амановић, а екипу Младости, која је у генералном пласману заузела треће
место, предводио је тренер Миљан Живаљевић.

2:3

3:0

Кошарка

Иван Мишкељин је прошлог
викенда бранио боје Србије на
„Балканијади” за ветеране, која је одржана у атлетској дворани на Бањици.
Он је у трци на 3.000 м, с
временом 10:13,30, заузео четврто место.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ

70:76

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – СЛОВЕН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ

88:60
78:77
92:80

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З) 1:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–КРАЈИНА

0:7
4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)

2:1
4:0
0:1

ШАХОВСКИ КУТАК

ШАБАЦ, СТАРА ПАЗОВА...
Браћа Милановић су освојила пехаре, златне медаље,
робне награде и два бесплатна
пансиона за учешће на наредном Првенству Србије.
Нешто раније уприличен је
сличан турнир и у Лазаревцу.
И на њему су млади Панчевци
бриљирали и такође освојили
два прва места.

1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ
Такмичари Карате клуба Младост учествовали су прошлог
викенда на традиционалном
турниру „Сенсеи куп” у Шапцу.
Златне медаље су освојили
Новак Николић и Дуња Јовановић, сребром су се окитили
Милош Милутиновић, Анастасија Крстић и Филип Вујиновић (два), а бронзе су зарадиле
Маша Бирка и Ива Ракић.
Ма ли ша не су пред во ди ли
тренери Милош Макитан и Дејан Вујиновић.
Такође прошлог викенда одржан је и турнир „Трофеј Старе
Пазове”, а и с тог надметања

19:30

ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
мушкарци
Ваљево: ВА-014 – БОРАЦ

„ПАНОНЦИ” НИЖУ МЕДАЉЕ
норму за Првенство Балкана у
брзом ходању на 3.000 метара.
У суботу, 7. марта, у Великом Градишту је одржана трка
у по лу ма ра то ну. Ме ђу 300
тркача Панонију су предста-

Овог викенда

Одбојка

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ
Јуниорска репрезентација Србије у атлетици учествовала је
прошлог викенда на такмичењу у Истанбулу, где је освојила пет на ест ме да ља. На ши
атлетичари су се надметали са
еки па ма: Тур ске, Укра ји не,
Француске, Белорусије и Казахстана, а у укупном пласману Србија је заузела четврто
место.
Стефан Лазић, као једини
представник панчевачке атлетике у репрезентацији Србије,
а као члан АК-а Панонија, освајањем бронзане медаље оправдао је очекивања тренера Саше Стојиловића.
Сте фан је но вим лич ним
рекор дом по твр дио да има

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Shink
8
7
6
5
4
3
2
1
A

B
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H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд4)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЗВЕЗДА ОДОЛЕЛА НА СТРЕЛИШТУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Леп догађај у нашем граду
Девојке намучиле фаворита
Био је то још један занимљив рукометни викенд... Момци су у оквиру двадесете рунде елитног каравана угостили
Црвену звезду, а девојке су одмериле
снаге с Крагујевчанкама, екипом која
је једном ногом већ закорачила у Суперлигу...
Дуел између Динама и београдских
„црвено-белих” привукао је велику пажњу рукометне јавности. Лидер из Панчева је угостио последњепласирани тим
на табели, који је као спасилац, непосредно пред овај дуел, преузео наш суграђанин Жикица Милосављевић. Меч
је обиловао и добрим потезима и грешкама, а на крају није било победника:
Динамо – Црвена звезда 26:26 (12:14).
Гости су се представили у лепом светлу. Играли су с много енергије и жеље
за постизањем доброг резултата. Искористили су и чињеницу да је Динамо
наступио у комбинованом саставу, па
су на крају заслужено дошли до једног
бода. Овај сусрет није имао резултатски значај, јер ће Динамо ускоро у плејоф, а Звезда у плеј-аут...

– Преузео сам тим пре неколико дана и драго ми је што сам видео оволику
жељу и борбеност код мојих играча.
Свестан сам да Динамо није играо у пуном саставу, јер се вероватно припрема
за озбиљнија такмичења, као што су
плеј-оф и финале Купа, па је желео да

Одмор
сачува неке играче и захвалан сам мом
колеги на томе. Резултат можда и није
био у првом плану, колико ми је било
важно да видим како ће момци да се
носе с лидером и задовољан сам оним
што сам видео – рекао је на конференцији за новинаре тренер Црвене звезде
Жикица Милосављевић.
Најефикаснији у редовима Динама био
је Вељко Милошевић, с пет голова, док
су Миљан Буњевчевић и Ненад Вучковић по четири пута
били прецизни. Сјајну партију је пружио
и голман Никола
Радовановић.
– Честитам Звезди
јер је заслужено освојила бод. Ми смо били катастрофални.
Имали смо лош приступ утакмици, као
да нисмо желели победу. Иако смо играли у комбинованом
саставу, то је било испод очекивања. Нисам задовољан, али морамо да наставимо да радимо и да се припремамо за искушења која нас очекују – истакао је шеф
стручног штаба Динама Аким Комненић.
Девојке из ЖРК Панчева одиграле су
још један фантастичан меч. Иако су изгубиле од Радничког из Крагујевца са

25:27 (9:13), Невена Џелајлија и њене
другарице још једном су одушевиле све
присталице спорта у нашем граду.
Оне су заиста сјајан тим, одавно Пан-

С ПАР ТИ ЗА НОМ У СРЕ ДУ

Зашто је мој поступак био баш такав?
Ех, да је прилаз проблему био другачији...
Тада би се нашло боље решење, не би све изгледало ружно.
Овако, лупам главу и даље...
Контам све из почетка.
Преврћем по глави...
А тако настаје замор материјала.
Што захтева одмор.

Утакмицу 22. кола Аркус суперлиге
рукометаши Динама одиграће у среду, 18. марта.
Тог дана ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати Партизан.
Утакмица почиње у 20 сати.
чево није имало тако хомогену и борбену групу као што је тим популарног ЖРКа. Девојке у сваком мечу остављају срце
на терену, а мало је недостајало да прошле суботе изненаде великог фаворита.
Раднички је екипа без пораза, клуб с
великим буџетом, и нема никакве дилеме да ће у новој сезони бити члан
српске рукометне елите. Тај и такав фаворит је морао баш да се намучи у Панчеву, ма стрепео је за исход до последњих минута утакмице, када је некако
успео да дође до бодова...
Свака чест девојкама које предводи
тренер Марко Крстић! Све заслужују похвале за сјајну представу, а можда су за
нијансу одскочиле Тамара Петковић, која је постигла чак 12 голова, Невена Џелајлија и голман Тијана Ристић.
Александар Живковић

ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ МЛАДИХ СУГРАЂАНА

Чишћење
Постоје разне технике чишћења.
Рецимо, да интензивно живиш хаос у можданим вијугама.
Али нико није способан да то дуго издржи.
Или ти се излаз јави брзо, па крене мисаона метла...
Или мораш све да напустиш.
Па и свој систем одласка из хаоса.
Некада помаже и да напуниш каду водом.
И да се загњуриш...

ПРЕГРШТ ТРОФЕЈА ЗА ПЛИВАЧЕ
У Кикинди је прошлог викенда одржано Зимско првенство Војводине у пливању, на коме су се надметали најбољи
пионири и кадети у нашој покрајини.
Панчевачки Динамо се на том такмичењу представио са двадесет два пливача,
који су постигли запажене резултате.
Златну медаљу су освојиле пионирке
у штафети 4 x 50 м мешовитим стилом,
а пливале су: Андреа Пољак, Сара Шимон, Сара Милутиновић и Даница Константинов.
Првог дана такмичења Динамови пливачи су били најуспешнији у надметању прсним стилом. Тако је Андреа Нађ
освојила друго место на 200 м, Мартин
Ћирковић је тријумфовао у трци на 100
м, а Страхиња Шондић је други стигао
на циљ на дупло дужој деоници.
Јуниорке Динама су другог дана такмичења освојиле шест трофеја.
Најуспешнија је била Катарина Белић. Она је у трци на 400 м мешовито
била друга међу јуниорима и трећа у
апсолутној категорији. Освојила је и
сребро у трци јуниорки на 100 м прсно,
али и бронзу у дисциплини 200 м мешовито у истој конкуренцији.

Јелена Врховац је друга стигла на циљ
на 200 м делфин, док је Дагмар Хусарик зарадила бронзу на 400 м мешовито. Обе пливачице су се надметале у
конкуренцији јуниорки.
На 27. меморијалном митингу „Анте
Ламбаша” ПК Динамо је наступио с једа-

наест пливача, а освојено је пет медаља.
Олга Гавриловић је зарадила бронзе у
тркама на 50 и 100 м прсно. Срна Милутиновић је тријумфовала на 400 м слободно, док су Лазар Станчул и Михајло Мандарић заслужили сребрна одличја на 50
м краул односно 50 м прсно.
А. Ж.

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

Пливачица Динама Ања Цревар
тренутно борави у Шпанији, где се

припрема за Олимпијске игре у
Токију.
На Првенству Андалузије, које је
одржано од 5. до 8. марта у Кадизу,
Ања је остварила запажене резултате. Наша суграђанка је тријумфовала
у трци на 400 м мешовито, док је у
дисциплинама 400 и 800 м слободно освојила друго и треће место, испливавши ове трке за 4:16,04 и
8:45,42 минута.
Ања наставља припреме у Сијера
Невади, а учествоваће и на митингу
у Марсељу и на Отвореном првенству
Шпаније у Сабаделу.

Лепши хоризонт
Каткад је довољно да се изграђени став само назире.
Кроз нешто што ти личи на ограду.
Тешку, бетонску.
Јер кад угледаш лепши хоризонт, ствари иза тебе делују лакше.
Схватиш да је проживљено само историја.
Твоја сопствена.
А од ње се не бежи.
Загрли је, не чини ти се, то стварно даје снагу.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Николета Томовић,
ученица:

Милица Павлов,
ученица:

– Вероватно ћу
ићи код другарице.
Уколико буде било
прилике, учићу.
Није радна субота,
хвала богу.

– Не планирам
никуд да идем, већ ћу
да читам књигу. Бићу
с породицом, за
промену. У
Електротехничкој
школи, викенд не може
да прође без учења.

Стефан
Радовановић
Шћеповић, ученик:
– Током седмице
завршавам школске
обавезе да бих суботом
и недељом био
слободан. С девојком
и друштвом ћу ићи
на журку у „Аполо”.
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