ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Ускоро прегледи и
операција катаракте

До када ће центар
града бити раскопан

» страна 6

» страна 3

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 14. ФЕБРУАРА 2020.

Број 4852, година CLI

ЧИМЕ ЋЕМО СЕ ВОЗИТИ У БУДУЋНОСТИ

страна 7

Панчево

ЗАБРАНА УВОЗА ПОЛОВЊАКА ЕВРО 3:
КАКВИ СУ СТВАРНИ ЕФЕКТИ ОВЕ МЕРЕ

Град уводи
интернет на
аутобуска
стајалишта
» страна 4

Градски живот
Широка културна
понуда за младе
» страна 8

Село
Колико се ратарима
исплати наводњавање
» страна 9

Записи

Жаклина Киш Јоцић:
У потрази за лепим
речима и нотама
» страна 12

САФАРИ

Фото-репортажа

БЛАГАЈНА „ПАНЧЕВЦА” У ПОНЕДЕЉАК НЕ РАДИ
У понедељак, 17. фебруара, због
Дана државности, благајна и
редакција „Панчевца” неће радити.
Већ у уторак благајна ће радити
по регуларном радном времену,

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”

од 8 до 18 сати, и тог дана ће
важити уобичајени попуст на све
услуге „Панчевца”.
Радно време у среду је такође
стандардно – од 8 до 15 сати.

ВАНРЕДНЕ ОКОЛНОСТИ

Грип распустио
школе и вртиће
страна 3

НАШИ СУГРАЂАНИ

НОВ

О!

( 013/33-43-45

страна 11

Чаробњаци за ципеле

У Долову радо пије
вино и старо и младо
» страна 29

Спорт
Пред „Борцем”
је меч истине
» страна 30

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

Те заљубљивање је добро, те
није. Од љубави се, кажу, изгуби глава и заврти памет.
Због ње чинимо луде ствари,
некада и на ивици разума.
Опет, и када је добра или тешка, срећна или неузвраћена,
она је покретач...
Сваке године 14. фебруара
обележава се Дан заљубљених.
Овај празник је с романтичном љубављу повезан у четрнаестом веку у круговима блиским Џефрију Чосеру, енглеском песнику из позног средњег века. У то време међу
угледним људима била је популарна отмена љубав. До петнаестог века ова пракса је прерасла у то да заљубљени своју
љубав исказују цвећем, слаткишима и честиткама. Овај
празник не припада православном календару, али је због
сјајне маркетиншке кампање
коју годинама спроводе Холивуд и медији постао један од
најомиљенијих, посебно међу
онима који јесу управо то – заљубљени! Како се приближава
овај датум, многи који нису у
везама, или нису заљубљени,
осећају се усамљено. Рекламе
на све стране нуде попусте за
све што се купује у пару. Све
слави љубав, све је у срцима и
црвено...
Међутим, свака тема може
да се посматра из више углова. Да, љубав је најлепша
ствар на свету. Али некада људи изаберу да остану сами,
или су околности једноставно
такве. Друштво често намеће
ставове у вези с тим шта и како треба да буде. Пријатељи и
породица постављају незгодна питања. Имаш ли некога?
Па кад ћеш да се удаш/ожениш? А што никада ниси
био/била у браку? Никада не
знате шта се крије иза киселог
осмеха. Једно питање може да
заболи више него стотину заривених стрела. Питајте: како
си? да ли те тренутна ситуација чини срећном особом?
могу ли некако да помогнем?
То је довољно.
И, верујте, неки људи јесу
срећни и када су сами. Задовољним их чине пријатељи,
деца, уметност, музика, путовања, посао… Онај ко уме да
воли може да се заљуби у све
што му је лепо… И не мари за
дане: Дан заљубљених, Валентиново, Свети Трифун…
Во ли те се бе... То је нај важније...

ДИГИТАЛНА РЕВОЛУЦИЈА НА НАШ НАЧИН
Нови портал прилагођен
мобилним уређајима
Дизајн другачији, адреса
иста: euprava.gov.rs
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије постоји три и по године. Она обавља стручне послове који
се, између осталог и пре свега, односе
на пројектовање, усклађивање, развој
и функционисање система електронске управе и информационих система
државне управе и служби Владе, као и
на примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима.
На њеном, природно, одлично урађеном сајту ових дана појавила се
информација да је грађанима Србије
доступан нови Портал еУправа. Завирићемо, али најпре...
О отвореним подацима
Суштина онога чиме се бави Канцеларија можда се најбоље види из текста
који „отвара” Портал отворених података: „Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и
ухватимо прикључак са развијеним
земљама. Ова технолошка револуција
фундаментално мења наше животе,
она је неминовна и незаустављива.
Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих.
Процес дигитализације побољшава
стандард и квалитет живота грађана
Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова
вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је
најважнији катализатор иновација,
конкурентности и раста”.
Добро звучи. Чињеница је да сви
користимо мапе, онлajн преводиоце,
речнике, „јуримо” за подацима о времену, саобраћају и о много чему још –
то значи да користимо сервисе и
апликације засноване на отвореним
подацима. Портал отворених података – data.gov.rs – представља централно место на којем су обједињени отворени подаци јавних институција и
стављени на располагање грађанима.

Како стоји на сајту, најбољи показатељ великог помака у овој области је
индекс отворених података, који је
Србију сместио на прво место у региону и 41. на листи свих чланица
Уједињених нација, а отворени подаци подстичу привредни раст, чине
јавну управу ефикаснијом и економичнијом, омогућавају квалитетније услуге за грађане, осигуравају
транспарентност и смањују простор
за корупцију.

доступан нови Портал еУправа: он
има нови дизајн и функционалност,
његов садржај је прилагођен мобилним и таблет уређајима, a налази се
на старој адреси: euprava.gov.rs.
Др Михаило Јовановић, директор
Канцеларије за IT и eУправу, каже да
је „први пут у Србији у систему електронске управе уведена електронска
идентификација уз коришћење мобилног телефона тј. двофакторска
аутентикација”, и додаје:

посла, куповина непокретности, као
и отпочињање пословања и оснивање фирме.
– Ове области садрже одговоре на
300 питања која смо прикупили из
анкета, јер нам је од великог значаја
било да идентификујемо реалне животне проблеме грађана. Желели смо
да знамо шта је оно што их највише
интересује када се нађу у одређеној
животној ситуацији. На писању одговора заједно су радили тимови из

Институционално, процесом отварања података руководи Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу, која одржава
национални Портал отворених података и представља први контакт за
све институције које објављују податке. Такође, овај портал је место
на коме се објављују скупови отворених података у поседу државних органа Републике Србије, што обухвата
органе државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, као и организације којима је поверено вршење

– Ово је више него битан корак у
развоју електронске управе у Републици Србији. Увођење двофакторске
аутентикације ће нам омогућити да
у наредном периоду све услуге електронске управе буду доступне на мобилном телефону. Део новог система је и национални Портал за електронску идентификацију грађана и
привреде. Врло брзо очекујемо повезивање других државних портала –
ЛПА, АПР, еПорези, CROSO – с новим системом електронске идентификације и тако ће се коначно превазићи проблем који су корисници
имали с различитим оперативним
системима и инсталацијом читача
квалификованих електронских цертификата.
Он је изјавио да корисници с квалификованим електронским цертификатом сами могу да генеришу налог двофакторске аутентикације, а да
ће до краја фебруара издавање овог
налога бити доступно и на различитим шалтерима у Србији.
На новом Порталу еУправа грађани први пут могу да виде своје податке из петнаест различитих регистара
у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе (матичне књиге рођених и венчаних),
Министарства унутрашњих послова
(подаци из личне карте, пасоша, пребивалиште, држављанство, боравиште, возачке дозволе, регистрација
возила, оружје у легалном поседу),
Централног регистра социјалног осигурања, Националне службе за запошљавање (тренутна евиденција и
историја евиденције), Републичког
геодетског завода и ПИО фонда.
Како надлежни подвлаче, ово значи да грађани имају на једном месту
транспарентан увид у све своје податке. Следећи корак је да се грађанима омогући увид у личне податке у
регистрима локалне пореске администрације и Пореске управе Републике Србије, а нова функционалност приступа подацима ће помоћи
даљем развоју еУправе у Србији, јер
ће грађани бити у прилици да лако
провере тачност својих података и да
се по потреби обрате надлежној институцији како би се они евентуално
исправили.
Јовановић је казао да су информације и услуге на новом порталу
организоване према животним догађајима, а у овом тренутку то је
осам области – породични живот,
вртић, основно образовање, средње
обра зо ва ње, сту ди ра ње, тра же ње

различитих државних институција и
трудили су се да одговоре конципирају тако да буду кратки и разумљиви
свим нашим грађанима – рекао је
Јовановић.

СА САЈТА: WWW.ITE.GOV.RS

Шта то
беше љубав?

ЧИМЕ СЕ БАВИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА IT И EУПРАВУ

ПРЕУЗЕТО

Пише: Мирјана Марић

ПРИ МЕР ГЕ О ДЕТ СКОГ ЗА ВО ДА
Директор Републичког геодетског
завода Борко Драшковић за београдске медије је изјавио да „данас грађани без одласка на шалтер, путем интернета на свом рачунару или мобилном телефону, у
свега неколико кликова могу да
имају увид у статус сваке некретнине, да виде власничке листове,
укњижбу, забележбе и друго”.
Рекао је и да је формирана база
„у којој грађанима омогућавамо
да онлајн дођу до 240 сетова података, који су потпуно ажурни и
ауторизовани”.

Дигитализација катастра није
завршена. У плану је повезивање
банака, како би грађани могли путем мобилног телефона да раде и
друге послове, на пример да „скину” хипотеку након отплате кредита. Драшковић закључује:
– Овај систем је омогућио да од
годишње просечних милион и по
захтева чак више од 60 одсто буде
предато без доласка на шалтере
катастра. До краја године сви захтеви ће се слати електронским путем, чиме ће се направити огромна
уштеда времена и новца грађана.
јавних овлашћења – нпр. Влада, министарства, општине, агенције, регулаторна тела, установе и комунална
предузећа...
Јавне институције обезбеђују доступност информација у форми отворених података (наравно, без угрожавања поверљивости или приватности), чиме долазе до вишег нивоа јавности рада и пружају грађанима и
привреди могућност да од података
створе неку нову вредност – без обзира на то да ли се ради о некој новој
апликацији или неком пословном
моделу, истраживачком пројекту...
Доношењем Закона о електронској
управи априла 2018. године уведена
је обавеза органа да на Порталу отворених података објављују податке из
своје надлежности на начин који
омогућава њихово лако претраживање и поновну употребу, и омогућен
слободан приступ објављеним подацима без накнаде.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Фебруар.
Ових дана у граду
Снимио: Милан Шупица

Осам области живота
Вратимо се на почетак. Канцеларија
је обзнанила да је након скоро једанаест година грађанима Србије

ЗА СТА РЕ ЛИ
ПРЕ ТРА ЖИ ВА ЧИ
Током прошле недеље медији су
се бавили и наводним грешкама
на новом сајту еУправе. Пријављено је да су се поједине болнице и центри за регистрацију аутомобила у Србији суочили с техничким проблемима, јер је према неименованим IT стручњацима „нови сајт знатно компликованији за
сналажење”. Уз то, наведено је да
„првог дана надлежни у неким
болницама нису имали приступ еУправи”, када је требало да уписују новорођенчад и плате рачуне,
те да у неким центрима за регистрацију аутомобила нису могли
да штампају електронску регистрациону налепницу.
Надлежни из Канцеларије за
информационе технологије и еУправу одговорили су да су „све
неправилности отклоњене” и да је
„проблем био до корисника, а не
до надлежних у Влади Србије”.
Они су саопштили да су „неки корисници имали застареле претраживаче на својим рачунарима и
то је разлог зашто нису могли да
приступе новом систему”, као и
да су свима послали прецизне инструкције шта је потребно урадити
да би приступ био омогућен, чиме
су „проблеми отклоњени и нико
више није звао да пријављује да
не може да приступи систему”.
Он је захвалио целом тиму из Канцеларије који је учествовао у развоју
новог система еУправе и електронске
идентификације.
На крају, наведено је да преко
980.000 већ постојећих корисника
еУправе могу без икаквих проблема
да користе нови систем са својим
старим корисничким именом и лозинком. Упутства за преузимање
апликација налазе се на сајту Канцеларије: www.ite.gov.rs.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗБОГ РАДОВА НА ПОТАМИШКОМ КОЛЕКТОРУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДО БЕОГРАДА ОБИЛАЗНИЦОМ

Завод „Панчевац”
први у свему

Аутобуси на новим
трасама месец дана
Претходних дана, уласком у
трећу фазу радова, и то у Улици Мо ше Пи ја де, од Ули це
Марка Кулића до Улице Димитрија Туцовића, настављена
је изградња потамишког колектора фекалне канализације. Ово
је капитална инвестиција подвучена и у стратешким плановима развоја града, јер са овим
колектором Панчево добија квалитетну инфраструктуру, а ствара се и погодан пословни амбијент за привлачење инвеститора, пошто ће на тај начин северна индустријско-пословна
зона, у коју је град, рачунајући
и ову инвестицију, уложио око
три милиона евра, бити комплетно опремљена.
Рок за завршетак свих радова је 180 дана. У том периоду
биће изграђена фекална канализација у дужини од два и по
километра, од Кеја Радоја Дакића до Книћанинове улице.
Због радова на раскрсници код
хотела „Тамиш”, до 7. марта
ва жи ће при вре ме ни ре жим
градског саобраћаја.

Привремени режим
Надлежни из Градске управе
кажу да ће за време извођења
радова у Улици Моше Пијаде,

Раскопана Улица Моше Пијаде
од Трга мученика и Улице Марка Кулића до Улице Димитрија Туцовића, бити обустављен
саобраћај, уз његово преусмерење на околне улице. Постављена је и привремена саобраћајна сигнализација и опрема
у овој зони.
Од 7. фебруара возила јавног градског и међумесног превоза путника крећу се измењеном трасом, а поред тога одређена су и привремена стајалишта. „Двојка”, која саобраћа на
релацији Котеж 1 – центар –
Долово, „тројка” (Јабука – центар – Ста ри Та миш), као и

РА ДО ВИ НА ОБИ ЛА ЗНИ ЦИ ДО МА ЈА
До 6. маја трајаће такозвано појачано одржавање државног пута које радници
врше на оби лазници око
Панчева у зони надвожњака код Луке Дунав у смеру

од Бе ограда ка Пан чеву.
Док се радови изводе, саобраћај ће се одвијати двосмерно једном коловозном
траком у смеру од Панчева
ка Београду.

аутобуси на линијама ка Качареву, Глогоњу и Опову саобраћаће кроз град старом трасом
до стајалишта код Градске управе, а потом улицама Светозара
Милетића, Карађорђевом, Моше Пијаде и Светог Саве. Привремена стајалишта се уводе у
Улици Моше Пијаде код кућног броја 48 у смеру из центра
гра да, а ис пред бро ја 51 у
контрасмеру.
За све оне који студирају или
раде у главном граду важна је
информација да аутобуси на
линији Панчево–Београд иду
од главне станице у центру града кроз улице Војводе Радомира Путника, Војводе Петра Бојовића, Милорада Бате Михаиловића и Жарка Зрењанина
до раскрснице са обилазницом,
где ће скретати ка престоници.

Спајање северних села
Важно је да грађани имају стрпљења, јер трећа фаза изград-

ње градског фекалног потамишког колектора спаја прву и
другу фазу, које су целине саме за себе и већ функционишу. Завршетком последње фазе радова колектор ће бити заокружен, што ће представљати
велики градски комунални корак унапред, тј. сигурност за
канализацију целог Панчева.
Истовремено, то ће олакшати рад ЈКП-а „Водовод и канализација”. Уколико дође до хаварије на старим колекторима,
моћи ће брзо да се реагује и да
се ток отпадних вода пребаци
на нови колектор, што је добитак за град. С овим колектором отвара се и шанса да се и
северна села – Јабука, Глогоњ
и Качарево – споје с градском
канализационом мрежом, што
значи да ће и становници овог
дела територије града имати
исте услове за живот као и у
они у ужем градском језгру.
Наравно, ова целина – укупна дужина потамишког колектора је 7.900, а досад је изграђено 7.600 метара – биће у потпуности функционална тек пошто се створи могућност да се
све отпадне воде спроведу до
будућег постројења за прераду
отпадних вода у Луци Дунав.
Да подсетимо, за реализацију прве фазе Град је подигао
кредит у висини од око 275
милиона динара, а остале трошкове напола деле АП Војводина и Панчево. То значи да је
Град инвестирао још око 200
милиона динара, колико и Покрајина, па је укупна вредност
радова на изградњи потамишког колектора око 700 милиона динара с ПДВ-ом.
С. Трајковић

Школе у Војводини на принудном распусту

АТП

Измене у
реду вожње
Због пре ки да на ста ве у
основним и средњим школама, од 12. до 24. фебруара ЈКП АТП Панчево примењиваће ред вожње који
ва жи за вре ме школ ског
распуста.
То значи да неће саобраћати следећи поласци:
– у 18.00 и 19.00 из центра за „Минел” (линија 4);
– у 18.00 и 19.00 из центра за Војловицу (линија 6);
– у 13.40 и 18.40 за Банатски Брестовац;
– у 13.30 и 18.40 за
Иваново и
– у 12.15 и 13.00 за Ковачицу.
Р. П.

Војводини. Ако се интензитет
вируса појача, применићемо
још јаче мере, као што су забране јавних окупљања и сличних догађаја – рекао је покрајински секретар за здравство
проф. др Зоран Гојковић.
Институт „Батут” подсећа и
на опште мере превенције грипа: избегавање блиских контаката са оболелим особама,
хигијена дисајних путева (покривање носа и уста приликом кашљања и кијања папирнатом марамицом, коју одмах

РОКОВИ

Време је за порез
Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева подсећа да за пореске обвезнике
који не воде пословне књиге –
физичка лица 14. фебруара доспева прва рата за порез на
имовину за 2020. годину.
У току је достава уплатница
пореским обвезницима. Код
пореских обвезника који су у
прописаним роковима плаћали обавезе износ на уплатници је у висини обавезе утврђене за по след ње тро ме сеч је
2019. године.
Код пореских обвезника који нису у прописаним роковима плаћали обавезе износ
за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за
камату обрачунату у складу са
законом и износ прве рате за
по рез на имо ви ну за 2020.
годину
Секретаријат скреће пажњу
пореским обвезницима који су
на основу решења у репрограму за плаћање дугованог пореза на рате да обавезно измирују месечне рате до датума из
решења и до 14. фебруара уплате износ са уплатнице за прву
рату за порез на имовину за
2020. годину.
Р. П.

ХУМАНО

Помоћ деци из
Доње Трешњице

Удружење добрих људи „Огњиште” и ђаци Основне школе „Мирослав Антић” из Панчева поклонили су ученицима школе из Доње Трешњице више од 600 књига. Поред тога, малишани из тог
села између Малог Зворника и Љубовије добили су и
школски прибор и играчке.
Акцији се придружила и
Нафтна индустрија Србије,
која је послала тридесет
пакетића.
Славко Радојичић, оснивач „Огњишта”, рекао је да
ће покушати да помогну овој
школи и око тоалета, да скупе
средства бар за материјал.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
ура ди ти и ко лор до плер
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 амбулантна хирургија, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултативне прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.

ОДЛУКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
По одлуци Покрајинског секретаријата за образовање, боравак деце у вртићима и настава у школама на територији Војводине обустављени су
од 11. до 21. фебруара. Ова
одлука је донета на основу препоруке Покрајинског секретаријата за здравство и Института за јавно здравље Војводине, будући да је вирус грипа у
покрајини протеклих дана врло активан.
– Ово је прва мера реакције на тре нут ну си ту а ци ју у

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по мишљењу бројних Панчеваца и Пан чев ки 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
Ср би је, Оп ште бол ни це
Пан че во и са Ин сти ту та
„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.

након употребе треба бацити,
а руке опрати текућом водом
и сапуном), проветравање просторија и избегавање боравка
у затвореним просторима где
се налази велики број људи.
Министарство просвете је донело одлуку и да се распуст у
Србији продужи до 21. фебруара. Требало би да настава у
целој држави почне у понедељак, 24. фебруара, а одлука о
начину надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада
биће донета накнадно. Д. К.

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Журка у „Аполу”
Креативни омладински центар
Панчева за борбу против сиде –
КОМПАС традиционално и ове
године организује занимљив
програм поводом Дана заљубљених. Уколико сте овај број
„Панчевца” набавили у четвртак, 13. фебруара, код колпортера, онда имате времена да до
поноћи пошаљете свој рад на
визуелни конкурс под називом
„Љубавне сфере”.
То може бити фотографија,
илустрација, дизајн или цртеж који објашњава вашу личну љубав, односно оно што вас
на свакодневном нивоу чини
срећнима и вољенима. Радови се до ста вља ју на адре су
kompasida@yahoo.com.
За ауторе трију најбољих радова предвиђене су награде:
бежичне слушалице за прво
место, екстерна батерија за друго и флеш меморија за треће
место.
Победнике ће бирати посетиоци караоке журке која је
заказана за 14. фебруара, од 20
до 22 сата, у дворани „Аполо”.
Цена карте је симболичних педесет динара. После караока,
наставља се серије журки под
називом „Опозит”.
Д. К.

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- абдоминалне хирургије из
ресовани могу да ураде и Опште болнице Панчево.
све вр сте ул тра звуч них
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро ће чињеница да све већи број
се у Заводу „Панчевац” ра- Панчевки и Панчеваца бидити и преглед сондом пре- ра Завод „Панчевац”, посебко једњака (ТЕЕ). И за ове но онда када је неопходно
услуге ангажован је један урадити прегледе и аналиод водећих стручњака у тој зе на једном месту и добиобласти – dr sc. med. Сло- ти резултате што пре. С тим
бодан Томић, кардиолог, у вези, треба подсетити и на
доктор медицинских нау- то да се у Заводу, примера
ка и ма ги стар кар ди о- ради, све врсте лекарских
логије са Ин сти ту та уверења издају за максимал„Дедиње”.
но два сата.
Суботом специјалистичКао и увек до сада, и овог
ке ОРЛ прегледе ради др месеца су у Заводу за клиГоран Митевски из панче- јенте осмишљени и нови павач ке Оп ште
кети услуга по
болнице, ендоизузетно повољкринолошке др
ним ценама, а
Гордана Вељовише о томе,
вић, такође из Телефон за
као и о додатОпште болни- информације:
ним по годно це, а уролошке
стима
ко је
013/21-90-900
њи хов ко ле га
остварују сви
из исте устаноони који посеве др Небојша Тасић. За дују лојалти картице Аутопрегледе из области гине- центра „Зоки”, погледајте
кологије задужена је др Ве- на рекламним странама аксна Новичић Ђоновић из туелног броја нашег листа.
Дома здравља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглаше- можете добити путем телено, сви набројани специја- фо на За во да „Пан че вац”
листички прегледи обавља- 013/21-90-900 и 013/21-90ју се само суботом, а зака- 903, а новости пратите и на
зују се радним данима пу- сајту www.zavodpancevac.rs,
тем телефона 013/21-90- као и на „Фејсбук” страни900 и 013/21-90-903.
ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Тај низ и обим промоције осуђених ратних злочинаца
који негирају своје и туђе злочине је све већи. Постоји
ту једно заједничко ћутање и власти, а сада и опозиције
која пледира да буде замена за ту исту власт. Оно што
видимо је такмичење у меком и тврдом облику национализма, где је заједничка политика злочиначка политика из деведесетих година. Обе стране се, уз неке ретке изузетке, не дистанцирају од те политике, нити имају намеру да јасно говоре да је потребно преузети одговорност за злочине који су се десили. Одлука председника Општине Стари град да своје просторије уступи
председнику Српске радикалне странке и осуђеном ратном злочинцу само је наставак сарадње с том странком,
с обзиром на то да је СРС део владајуће већине у тој београдској општини.
(Политиколог Марко Милосављевић, „Иницијатива
младих за људска права”, Радио „Слободна Европа”, 8.
фебруар)
* * *
Србија која се фактички вратила у једностраначје има
интелектуално слабију и идеолошки деструктивнију опозицију него икада у последњих тридесет година. Највећа
опозициона групација не само да не нуди никакву алтернативу већ је својим десничарењем, антиевропејством, фанатичним клеронационализмом и неофашизмом – најснажнија подршка и најозбиљнији алиби овако деструктивној власти. Суштински, међу њима нема
идеолошких сукоба, нема разлике у спољнополитичкој
оријентацији, такмиче се у мржњи према нашим суседима… О односу према слободи медија или аутономији
Војводине или суштинској демократизацији Србије да
не говоримо. Њихов једини спор је у томе ко ће бити
власт и држати руке на државној каси и ко ће вршити
редистрибуцију и прерасподелу сиромаштва иза кога
стоје бројни корупционашки механизми и злоупотребе.
(Историчар Миливој Бешлин, портал „Аутономија”,
8. фебруар)
* * *
Бојкот је механизам да се изврши притисак да би изборни услови били бољи. Изласком на изборе пристаје
се на учествовање у оваквом политичком животу – зашто би онда власт било шта поправила. Одлука удружења „Један од пет милиона” да изађе на изборе је по мом
мишљењу погрешна. Искрено се надам да ће „Један од
пет милиона” рећи у неком тренутку да се шали и да су
само хтели да заталасају јавност.
(Политиколог Бобан Стојановић, „Нова С”, 9. фебруар)
* * *

* * *
После много револуција, нажалост, научила сам да
стекнем дистанцу према свим великим студентским
покретима, да останем по страни, али ова одлука удружења „Један од пет милиона” да изађе на изборе била
је шок за све – за професоре који су их веома подржавали, нису то очекивале ни њихове колеге студенти…
Укратко, не знам шта се десило и не знам шта је то бојкот у Скупштини.
(Историчарка, професорка на Филозофском факултету Дубравка Стојановић, телевизија Н1, 4. фебруар)
* * *
Мислим да је српско новинарство упропашћено. Под
два слична или иста система васпитаване су читаве
генерације новинара и ми се налазимо у објективном
проблему. Не умемо да одговоримо изазовима новог
друштва и новим стварима које се догађају. Потресно
је колико фале специјалистички новинари, они који
знају одређене врсте заната... Сви сањају да буду неки
колумнисти, да се баве крупним темама, али мислим
да на овим животнијим, људским стварима почива
развој друштва, успостављање транспарентних демократских односа, политика чистих рачуна између власти и јавности. Ми смо као професија водили један
рат. Неко се држао часно, а неко не. Сада долази време знања...
Бићу главни уредник док не победим, док не објасним људима да је права политика култура. То можда
изгледа смешно. Јесам аутентичан политички новинар,
на неки начин и политичка животиња. Учествујем у
ситним политичким расправама, и када хоћу и када нећу. Мислим да је будућност озбиљне, праве утемељене
политике у удруживању политике са културом. Политика која не избацује културу као резултат, које не оставља трагове за собом, која није интегрирајућа, која не
прожима ову цивилизацију са другима је бесмислен посао. Таква политика не служи ничему, осим да нас у неком тренутку увуче у неки нови рат. Мислим да је успостављање друштвене елите посао који је у Србији запостављен барем 70 година. Изгледа ми као ствар вредна
борити се за њу, ако уопште постоји нешто вредно у животу, осим борити се за своју децу.
(In memoriam Драгољуб Жарковић Жаре, Радио „Слободна Европа”, 12. новембар 2005)

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ИНОВАЦИЈЕ НА СЕЛУ И „ПАМЕТНЕ СТАНИЦЕ”
Оснаживање младих
да идејама помогну
пољопривредно-економском развоју
Стајалиште које се
напаја енергијом
путем соларног
панела
Канцеларија за младе града Панчева и Пољопривредна школа
„Јосиф Панчић” чиниће један
од петнаест локалних тимова
чији ће циљ бити да се допринесе унапређењу запошљивости
младих пољопривредника – доба од 18 до 30 година – и то
развојем нових технологија прилагођених њиховим потребама
кроз нове међуинституционалне моделе сарадње. С тим у вези, Град Панчево је потписао
уговор о сарадњи са удружењем
грађана „Омладински клуб Нови Пазар”.
Поред овога, последњих дана Градска управа је активна и
када се ради о промоцији обновљивих извора енергије.

Удахнути живот руралу
Поменуто удружење грађана из
Новог Пазара у партнерству са
Удружењем младих агронома
реализује пројекат под називом
„Пољопривреда је спремна за
иновације: према одрживом систему подршке за младе пољопривреднике у Србији”, уз подршку Европске уније и
суфинансирање Владе
Републике Србије. Планирано је учешће петнаест локалних тимова
које ће чинити представни ци кан це ла ри ја за
младе и средњих пољопривредних школа.
Пан че вач ка Kан це ларија за младе, оператив но те ло осно ва но
2007. године као програмски део Одсека за
културу, информисање,
спорт, бригу о младима
и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе, овим добија још једну услугу коју ће у свакодневном раду пру жа ти мла ди ма.

Промоција обновљивих извора енергије
Идеја је да се младима омогући стицање вештина кроз развој прилагођених саветодавних
циљаних мера, чији је смисао
да млади развијају употребљиве идеје за пољопривредне компаније које се ослањају на локалне ресурсе и истражују потенцијале локалног тржишта.
Сврха пројекта „Пољопривреда је спремна за иновације...”
јесте оснаживање младих да
властитим идејама помогну пољопривредно-економском развоју заједнице, али и да удахну
живот селима, која постају све
старија јер они сами мигрирају

у урбана подручја. Предвиђено
је спровођење великог броја конкретних активности, а најважније су: истраживање о потребама младих пољопривредника за подршком и информацијама које би могли да пруже
владин и невладин сектор; развој и реализација програма за
изградњу локалних капацитета
намењених младим пољопривредницима, као и оснивање
Пољопривредног саветодавног
центра, те развој електронске
платформе „Пољопривредници
до пољопривредника”.
На овај начин се подстичу
за по шља ва ње и мо билност младих, као
и њихово активно учешће у одлучивању и
волонтеризам.

Чиста сунчева
енергија

Тимски до останка на селу

Град Панчевo је 2018.
године поставио три
„паметна ауто буска
стајалишта”: испред
ГУЦ-а у Улици генерала Петра Арачића и
два у Улици војводе
Радомира Путника. Да
подсетимо, за такве
станице је искључиво
сунце извор енергије –
она се складишти у батерији, а потом се користи за напајање сопственог LED расветног

тела, USB пуњача за мобилне
уређаје и вај-фај рутера. Буџетом Града за 2019. годину издвојена су средства за куповину још једног таквог стајалишта.
Како су прва три постављена уз подршку компаније „Меднет”, која је поклонила три вајфај рутера и обезбедила бесплатан интернет за грађане који користе стајалишта, сада је
направљено слично партнерство са „Астра телекомом”: та
фирма је донирала рутер и услугу бежичног преноса интернет
сигнала за четврто „паметно
стајалиште”, постављено у Улици Моше Пијаде, преко пута
хотела „Тамиш”. Чланица Градског већа задужена за заштиту
животне средине и одрживи
развој Катарина Бањаи овим
поводом је изјавила:
– Град Пан че во на ста вља
праксу постављања „паметних
аутобуских стајалишта” с циљем даље промоције обновљивих извора енергије: и ово стајалиште се напаја електричном
енергијом искључиво путем соларног панела.
Подвукла је да су грађани у
могућности да, док чекају аутобус, бесплатно допуне своје
мобилне уређаје и да сурфују
интернетом помоћу чисте сунчеве енергије, што јасно показује и један од стратешких циљева у области којом се она у
локалној влади бави.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА БАНАТСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ ДСХВ-а

Хоћемо демократску и просперитетну Србију
Горан Каурић
председник
Војвођански Хрвати
ће највероватније
изаћи на изборе
На изборној скупштини банатске подружнице Демократског
са ве за Хр ва та у Вој во ди ни
(ДСХВ), одржаној 8. фебруара
у Старчеву, изабрано је вођство
регионалног огранка ове странке, с председником Гораном
Каурићем на челу. У одбор Подружнице ДСХВ-а Банат ушли
су по два члана из Зрењанина
и Панчева и по један из Старчева и Опова.
На почетку се присутнима
обратио председник ДСХВ-а Томислав Жигманов, који је поздравио делегате и захвалио
чланству у Банату на упорности и истрајности да се и на
том подручју мала, али културом и историјом богата заједница Хрвата и политички удружи.
– Ми свима морамо јасно да
ставимо до знања да нас има,
да тражимо оно што је засновано на законима Републике
Србије и што је самим тим и
легитимно. Вероватно ћемо изаћи на предстојеће изборе, јер
нам је стало до будућности земље у којој живимо. Хоћемо

да она буде демократска, проспе ри тет на и пер спек тив на.
Стварање услова у којима и ми
можемо да дамо допринос њеном развоју један је од наших
основних циљева – истакао је
Жигманов, поручивши Банаћанима да наставе у правцу у
ком су кренули јер у томе имају подршку како кровних институција Хрвата у Србији, тако и своје матичне државе.
Опуномоћени министар Амбасаде Републике Хрватске у Београду др Стјепан Глас пожелео
је много среће новоизабраном
руководству Подружнице Банат
и упутио му речи охрабрења.
– Као што видимо, пут ка
чланству у ЕУ није нимало лак.
Интерес је Хрватске да и Србија

постане део европске породице
и зато се труди да јој буде партнер и да јој пренесе своја богата искуства из процеса прикључења. Дипломатија ће бити и
уз наш народ овде, помагаћемо
колико можемо у складу са својим могућностима и компетенцијама. Рачунајте на нас у сваком погледу – рекао је Глас.
Након гласања, којим су делегати готово једногласно дали
мандат Горану Каурићу и предложеном председништву, уследило је обраћање првог човека
банатске подружнице ДСХВ-а.
– Тешко је данас бити Хрват
у Србији и свакодневно се борити с потешкоћама и предрасудама те бити суочен с отежаним
мо гућ но сти ма оства ри ва ња

загарантованих права. Ова скупштина је доказ да међу нама
ипак има оних који су поносни
на своје корене. Налазимо се у
Старчеву, месту у ком Хрвати
живе већ два и по века и где су
стасали великани попут сликара Фрање Радочаја и вође Хрватске сељачке странке у Банату Мише Брајца. Следимо њихове примере, будимо најбољи
у ономе што радимо, чувајући
притом своју традицију, културу и сећање на славну историју. Не сметнимо с ума да је политички ангажман нешто без
чега не можемо да будемо препознатљиви и уважавани од
стране шире друштвене средине. То је једини начин да се изборимо за оно што нам припада – нагласио је Каурић.
Он је навео да ће 2020. бити
година великих изазова, које
пак треба сматрати одличном
приликом да Хрвати покажу
колико су као заједница спремни да стану уз своје прваке и
да им омогуће што бољи пласман у наступајућој изборној
утакмици.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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АКТУЕЛНО: ИВАН КУРАЈОВ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ЕКОЛОШКА КАМПАЊА

НОВА ГРАДСКА ОДЛУКА НУДИ ПОВОЉНОСТИ
ЗА ВЛАСНИКЕ ЖИВОТИЊА

Засадимо дрвеће!

У последње време делује као да је на
улицама нешто више напуштених
животиња.
Међутим, по свему судећи, тај број
отприлике је сличан као и ранијих
година, али много мањи него у време
када су огромни чопори паса харали
градом, пре него што није започета
њихова системска контрола, чији је
важан сегмент и стерилизација.
И нова градска одлука о држању
животиња садржи помаке када је реч
о позитивним трендовима у овој области, бар како тврди један од чланова
тима за њену израду Иван Курајов.
О темама у вези са животињама, како
оних у нечијем власништву, тако и
оних које слободно шетају улицама,
један од најпозванијих да говори је
Иван Курајов, председник Друштва
пријатеља животиња „Љубимци”, који одмах на почетку истиче да у Панчеву број „луталица” никада није тачно утврђен неком од поузданих и макар делимично прецизних метода.
– Зато смо већ спровели пробно бројање доказаном методом помоћу савремене апликације, што би требало
да се настави и током пролећа, све с
циљем доласка до што поузданије цифре, која је раније, на целој територији града са селима, процењивана на
око две до две и по хиљаде паса. Тако
ће вероватно бити и сада. С друге стране, суграђани су можда заборавили да
смо пре десет и више година на улицама имали чопоре паса без икакве
контроле, које су без плана хватала и
потом убијала лица неоспособљена за
такве послове. Управо због тога је и
усвојен програм за смањење и контролу броја напуштених животиња, а једна од важних метода у том програму
је и „ухвати – стерилиши – пусти”. То
значи да су пси враћани на првобитна
станишта тек након обављених прегледа, стерилизације, обележавања и
вакцинације – наводи Курајов.

Може више од два љубимца
Он напомиње и да је ово привремена метода, која треба да траје до
успостављања равнотеже и система
надзора власничких паса на основу
закона.
– Можда се управо због тога чини
да паса на улицама има више, јер се
сада враћају они који би раније били
убијани. Ово се догађа и зато што ниједно прихватилиште у земљи, па ни
у Панчеву, не може да збрине све нове

придошлице које наши суграђани избаце. Притом, требало би да свако од
нас пријави такво, законом забрањено понашање. С тим у вези, недавно
смо имали више случајева када је неко на улици и у парку само оставио

Крајем прошле године је измењена и
градска одлука о држању домаћих
животиња, чијим је изгласавањем, након вишегодишњих напора, требало
да се регулатива усклади с потребама
грађана и њихових кућних љубимаца,

који су имали више од два љубимца
и због тога плаћали казне по налозима комуналних инспектора, о чему су медији често писали. Олакшан је и процес извођења и пуштања кућних љубимаца на јавне површине, нарочито без повоца, што је
досад било забрањено, изузев на посебним површинама у граду. Омогућен је и њихов превоз, на повоцу, у
специјално обележеним возилима
јавног градског превоза – каже овај
јавни прегалац.

Неки помаци и у прихватилишту

кутије с тек рођеним штенцима. То
мора бити санкционисано, јер је сваки власник обавезан да брине о својим љубимцима и, ако то жели, да

као и да се успостави ефикасније
функционисање свих повезаних чинилаца у погледу хуманијег поступања са животињама.

ЗА СТО КУ ОСТА ЈУ ИСТА ПРА ВИ ЛА
Према речима Ивана Курајова,
има одредаба у вези с држањем
стоке и живине које нису мењане
новом одлуком, а тичу се одређивања зона у којима се ове домаће
животиње могу држати, начина
бриге о њима или тога на којој раздаљини од других објеката морају
бити стаје, торови, живинарници и
свињци.
спречи рађање нежељених штенаца,
пре свега стерилизацијом. Често и пси
прате децу у школу, па се у близини
тих установа може затећи и до десетак њих, док је ноћу ту тек понеки залутали комшијски љубимац, чијег власника нико не жели да пријави. Управо таквих власничких паса је највише
по улицама, а то мора да се промени
– истиче председник „Љубимаца”.

Држање пчела је усклађено републичким правилником којим се
уређују услови и начин гајења, као
и селидба пчела, док су услови за
држање голубова исти као и у
претходној одлуци.
Исто важи и за висине казни,
које су засноване на важећим законским прописима на нивоу целе
државе.
– Предлог овакве одлуке сачинио
је градски тим за решавање проблема напуштених животиња у Панчеву у сарадњи с релевантним институцијама и предузећима, по окончању опсежне јавне расправе и предлога и коментара с разних страна.
Тако, рецимо, број животиња у домаћинствима више није ограничен,
а то је представљало муку за многе

На питање да ли постоје одређени помаци у побољшању услова у градском
прихватилишту, којим руководи ЈКП
„Хигијена”, и да ли ће се одлука односити и на њега, Курајов каже да је
оно обухваћено посебном одлуком о
обављању делатности „Зоохигијене”,
усвојеном истог дана.
– Новина је то да ће Градско веће
донети посебан правилник о раду прихватилишта, којим ће се јасно одредити процедуре и начин функционисања, што би требало битно да утиче
на побољшање рада ове службе. Задовољни смо што је крајем прошле
године, након дужег ишчекивања, започето реновирање одређених објеката у „Зоохигијени”, али је и даље
неопходно много ангажовања и улагања како би прихватилиште функционисало оптимално и било условно за боравак животиња. Нарочито
зато што је оптерећено свакодневним
позивима на које не може адекватно
да одговори услед просторног и финансијског ограничења. Наиме, прихватилиште функционише у специфичним условима, с капацитетом од
свега деведесет места, и немогуће је
очекивати да запослени у „Зоохигијени” збрину сваког одбеглог пса –
напомиње саговорник.
„Љубимцима” у наредном периоду
предстоје бројне обавезе, како у спровођењу акције бројања паса, тако и око
израде кућица за уличне животиње.
– Настављамо и конструктиван рад
у градском тиму на решавању проблема напуштених животиња, а трудимо се и да поделимо наше знање и
искуство. Учествоваћемо и у пројектима и иницијативама који се тичу
едукације и доношења ефикасних и
јасних прописа, у сарадњи с колегама у земљи и иностранству – најављује Курајов.
Ј. Филиповић

ЕВРОПСКИ ФОНД НА ДЛАНУ

ПРОГРАМ „ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДИНЕ”

Изашао први број билтена

Обезбеђена медијска подршка

Об ја вљен је пр ви број бил те на
„ИПАРД на длану”, који је намењен
пољопривредницима и свима онима
који су заинтересовани да буду део
програма ИПАРД II у Србији. Идеја
аутора овог билтена је да се грађанима Србије приближи овај веома важан европски програм подршке и отклоне предрасуде о томе да је приступ овом фонду тежак, а испуњеност
услова „немогућа мисија”.
Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде је издавач
овог билтена. Сваког месеца јавност
ће бити информисана о актуелним
догађајима, најавама, позивима и правилима која се односе на спровођење
овог програма. ИПАРД је инструмент
Европске уније за претприступну помоћ руралном развоју који је намењен земљама кандидатима ради олакшавања транзиционог периода, као и
оснаживања пољопривредника за што
бољи пласман производа на заједничко европско тржиште. Он представља
и одличну припрему пољопривредника за коришћење знатно већих фондова за пољопривреду и рурални развој који ће им бити на располагању

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Град Панчево, у сарадњи с ЈKП-ом
„Зеленило”, реализује акцију садње дрвећа с циљем озелењавања и
пошумљавања градских површина. Идеја је да се засади преко
3.000 садница туја, црног бора, јавора, брезе, јасена, липе и платана
на више локација зелених површина у нашем граду.
Стога су у суботу, 8. фебруара, на
Kотежу, грађани тог насеља и јавне
личности (познати уметници, спортисти, чланови културно-уметничких друштава и спортских клубова), градоначелник Панчева Саша
Павлов, као и чланови Градског већа, директори комуналних предузећа и установа, одборници и народни посланици засадили дрвеће.

са чланством у Европској унији. Средства из ИПАРД фонда намењена су
за набавку опреме и механизације,
изградњу и реконструкцију објеката у
пољопривреди, као и рурални развој,
али суштински ова улагања пре свега
треба да допринесу достизању европских стандарда у области хигијене и
безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине.
Управо ИПАРД подстицаји, којима
је могуће остварити повраћај и до 80
одсто вредности инвестиције, представљају начин да се становништву
Србије омогући безбедна, локално
произведена храна, као и живот у
здравом окружењу.
Са др жај пр вог бро ја мо же те
видети на веб-страници www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/IPARD/.

– Наставили смо акцију „Засади
дрво” и ово је трећа акција од децембра. Засадили смо једну трећину од предвиђених 3.000 стабала. Циљ је већ испуњен, а то је првенствено анимација људи на садњу дрвећа, на развијање нових плућа града, и настављамо даље – закључио је градоначелник.
Акцију „Засади дрво” од децембра до сада подржале су бројне
друштвено одговорне компаније,
волонтери, али и јавне личности,
међу којима су Ања Цревар, јуниорска шампионка Европе у пливању, Зоран Гајић, председник Одбојкашког савеза Србије и други.

СРЕДЊА ШКОЛА ОБАВЕЗНА

Министар обећава – казне!
Прошле недеље је министар просвете Младен Шарчевић обзнанио
да ће они родитељи који децу не
упишу у средње школе морати да
плате казну и до 100.000 динара.
Наиме, Нацртом стратегије образовања до 2030. предвиђено је да
средње образовање буде обавезно,
а министар прети да ће, када за то
дође време, родитељи чија деца буду бежала од тога бити дебело ударени по џепу. Ономе ко не упише
дете у предшколску установу, у
основну школу или у средњу школу, сле ди ће ка зне од 5.000 до
100.000 динара – тврди Шарчевић.

Наравно, пре тога мора да се
промени Устав, у којем стоји одредба да је основно образовање обавезно и бесплатно, а средње само
бесплатно.

ЦРНА СТАТИСТИКА

Малолетници на суду
Пет секретаријата Покрајинске владе
и једанаест партнера, како из јавне,
тако и из приватне сфере, потписало
је недавно протокол о сарадњи у реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводини”. Реч је о
покрајинској акцији у области решавања проблема заштите животне средине и стварању еколошке свести како код деце, тако и код одраслих. За
две деценије у ову еколошку кампању укључило се неколико стотина
образовно-васпитних установа, а ове
године 128 школа учествује у акцији.
Пројекту озелењавања школа, као партнер, прикључила се и Јавна медијска
установа Радио-телевизија Војводине, која ће активно извештавати јавност о спровођењу програма.

Сам протокол о сарадњи до сада су
потписали ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице, ПС за урбанизам и заштиту животне средине, ПС
за енергетику, грађевинарство и саобраћај, ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова и
ПС за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, затим Град Нови Сад, Радио-телевизија Војводине, ЈП „Војводинашуме , Беочинска фабрика цемента, Светска организација за заштиту природе (WWF), удружење „Чепом до осмеха , Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Покрет горана Новог Сада
и Сремске Митровице, RECAN – фонд
за рециклажу лименки и други.

У Вишем суду у Панчеву прошле
године је вођено 215 кривичних поступака против малолетних лица.
Од тога, у 145 предмета се воде истражни поступци. По структури изречених санкција преовлађују судски укори (26 предмета), а деветнаест малолетника је добило меру да
се, без накнаде, укључи у рад хуманитарних организација или у послове социјалног, локалног или еколошког садржаја. У поправни дом
су упућена три малолетника. Једно
лице је послато на одвикавање од
алкохола и дроге, а један малолетни
извршилац кривичног дела осуђен
је на казну малолетничког затвора.
Прошле године су вођена 22 кривична поступка због неовлашћеног
држања опојних дрога, а за тешку
крађу је одговарало десет малолетника. За лакше телесне повреде пет
лица је одговарало пред законом.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Утеха
малодушност и незадовољство који постају почетак и
крај сваког дана.
Неке особе беже од спољног света, повлаче се у себе и
из добровољне изолације излазе само када је неопходно.
Тада могу да настану и многа
сведочанства периода душевне патње сачувана од заборава у облику стиха, приче или
слике. Када уметност стварања преузме улогу тешитеља,
бољитак је сасвим известан.
Након што прође период „раПише: Марија Достић,
да жалости”, који у просеку
психолог
траје пар месеци, остају забеДраги моји, сви смо се нала- лежена, сачувана и као путозили, или смо још увек, у не- каз другим људима доступна
кој ситуацији када се осећа- дела која могу да пруже утемо бес по моћ но, рас тр за ни ху, јер су и настала у процесу
бригама или неутешни и емо- трагања за њом.
Утеху најбоље знају да прутивно растројени. Углавном
је тај осећај повезан с губит- же особе које су имале лично
ком некога или нечега што искуство губитка или стручза нас има велику вредност, њаци који знају процес „рада
жалости” и могу да помогну
материјалну или емотивну.
да се безболниГу би так јед је про ђе кроз
на ко „бо ли” и
тај период. Саоста вља емо вр шен ство на
тивну празнину
које је наштебез обзира на то
ло ван си стем
да ли је ства - Губитак једнако
на зван жи вот
ран, оче ки ван „боли” и оставља
подстиче људе
или само претпостављен. Та- емотивну празнину да при ча ју о
свом болу изда смо у потра- без обзира на то
нова и изнова
зи за нечим или да ли је стваран,
и на тај начин
неким што може да нам пру- очекиван или само покрећу механизам који нежи утеху и по- претпостављен.
погрешиво промогне да некана ла зи осо бе
ко убрзамо време, док не будемо на безбед- које могу да пруже утеху реној удаљености од периода у чима, загрљајем или знањем.
У природи сваког од нас је
којем се десио губитак. Покушај да се заборави колико да може да препозна коме је
смо повређени, усамљени или потребна утеха или коме да
несрећни завршава се обич- се окрене да би је добио. Нено неконтролисаним храње- зависно од наше воље, с цињем баш тих емоција које љем поправљања штете нажелимо да потиснемо. Утеха стале емотивним разарањем,
се обично тражи у преједа- у сваком од нас постоји поњу, алкохолу, понашању ко- кретачка снага тешитеља. Та
је представља ризик и иза- иста снага нас чини бољим
зивање судбине на коју смо људима и упућује једне на
љути зато што је „крива” за друге.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица у младости
ће успорити старење. Најважније је да се у кревет не
иде прљавог лица, без обзира на то да ли је реч о шминки или нечистоћи од зноја,
прашине и дувана. У зависности од типа коже, можете користити благе сапуне
или пене за младу или акнозну кожу. Пожељан је тоник
за балансирање pH вредности коже или пак онај за чишћење акнозне коже. Након
чишћења лица на суву кожу
се наноси дневна или ноћна
крема. Обавезно је да дневПише: Бојана Ћорлука,
на крема садржи УВ заштикозметичар
ту, док ноћна треба да буде
Децу одмалена треба учити хидратантна или намењена
о томе колико је брига о ко- лечењу акни. Пилинг треба
жи важна, те да је то улагање радити једном у десетак дане само у естетику већ и у на како би се поре прочистиздра вље. Све
ле и да би се
што ура ди мо
скинуо изумрили не урадили слој ћелија.
мо данас, остаЗа бо ра ви те
ви ће траг. Он
на сунчање, јер
можда неће би- Пилинг треба
кожа памти и у
ти видљив од- урадити једном
на до ла зе ћим
мах, али за не- у десетак дана
годинама може
колико година
доћи до појаве
како би се
сигурно хоће.
флека или преУ двадесетим поре прочистиле.
вре ме ног ста годинама наша
рења коже, фокожа је права
то-старења. Исфабрика колагена, али већ у храна је изузетно важна, не
тридесетим морамо сами да само за кожу већ и за целоподстакнемо њен рад. Зато купно здравље. Млечни проје важно рано започети негу изводи, шећери, засићене маи усвојити нека правила која сти и газирана пића најпогубнији су за кожу. Избегавајте и пушење, јер због њеСтрану
га ћелије коже остају без киприпремила
сеоника, па ће вам лице изДрагана
гледати сиво, а поре ће бити
Кожан
запушене.

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТВОРЕНА СПЕЦИЈАЛНА ОЧНА БОЛНИЦА У ПАНЧЕВУ

УСКОРО ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА
И ОПЕРАЦИЈА КАТАРАКТЕ
Пацијенте ће о трошку
РФЗО оперисати тим
стручњака с ВМА
Све врсте
офталмолошких
прегледа за децу
и одрасле на
једном месту
Судећи по интересовању наших
суграђана, Специјална очна болница „Свети Василије Острошки” нешто је што је Панчеву
одавно требало. Наши суграђани се увелико распитују када ће моћи да закажу преглед
код неког од стручњака с ВМА,
из Клиничког центра или из
панчевачке Очне болнице, који чине део тима ове новоотворене установе, и када ће почети операције катаракте о трошку РФЗО. Најкраћи могући
од го вор гла си: последње
административне припреме су
у току и ускоро ће бити објављен
број телефона путем кога ћете
моћи да добијете све неопходне
информације и да закажете
прегледе и операције.
За све малобројне који још
нису чули добре вести, понављамо оно најважније: Специјална очна болница „Свети Василије Острошки” отворена је
1. фебруара у оквиру компаније Ауто-центар „Зоки” и налази
се у Улици Вука Караџића 1, у
истој згради у којој су смештени и Средња стручна школа
„Визија”, недељник „Панчевац”,
Завод за здравствену заштиту
радника „Панчевац” и Аутошкола „Зоки”, у власништву
исте компаније.
Према речима Зорана Пешевског, директора и власника компаније Ауто-центар „Зоки”, отварање Специјалне болнице одговор је на све израженије потребе наших суграђана не само за операцијама
ка та рак те, би ло о тро шку
РФЗО, било о сопственом трошку, већ и за другим врстама
оф тал мо ло шких пре гле да и
интервенција.

Стручни тим
Све прегледе и операције катаракте на најмодернијим и
најсавременијим уређајима обављаће искусан тим стручњака
с Војномедицинске академије,
из Клиничког центра Србије и
из Опште болнице Панчево.
Тим болнице чине, између осталих, др Владимир Драганић,
проф. др Пе тар Алек сић и
др Биљана Драганић с ВМА, те
др Драган Станковић, начелник Очног одељења Опште болнице Панчево.
На преглед у Специјалној
болници моћи ће да дођу и деца, а њих ће прегледати др Зоран Катнић из Очне болнице
Панчево, иначе једини лекар с
територије јужног Баната који
се бави дечјом офталмологијом, као и др Нада Милић Зарић, дечји офталмолог и страбо лог, чла ни ца Оде ље ња за
страбизам и амбиопију Kлинике
за очне болести Kлиничког центра Србије.

Посебне погодности
Отварање Специјалне болнице
„Свети Василије Острошки” значи и то да ће између хиљаду и
две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте
би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку
РФЗО, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
– У Панчеву је некада било и
по 1.700–1.800 пацијената на
листама чекања за операцију

катаракте. Срећом, тај број се
драстично смањио откад је закон омогућио да се ови пацијенти о трошку Фонда оперишу
на приватним клиникама. Тренутно у Панчеву на операцију
катаракте чека око 150 пацијената – рекао је др Драган Станковић, начелник Очног одељења Опште болнице Панчево.

с приказом решавања најкомпликованијих случајева. Увек
је позиван не само као предавач и инструктор већ и као
председавајући у сесијама за
катаракту на офталмолошким
конгресима.
Према речима доктора Драганића, сви материјали и машине који ће се користити при-

ОДВЕДИТЕ ДЕТЕ ОФТАЛМОЛОГУ
ЧИМ ПОСУМЊАТЕ НА ПРОБЛЕМ
Родитељима који посумњају
да њихов малишан не види
добро или уоче да једно око
иде у страну саветује се да
без одлагања одведу дете
на офталмолошки преглед.
– Све више деце школског узраста има проблем с
кратковидошћу или далековидошћу, а главни узрок је
то што много времена проводе пред екранима компјутера и мобилних телефона.
Видна оштрина се код деце
проверава са шест година и
у седмом разреду на систематском прегледу, али сваку сумњу да дете не види
Операцију о сопственом трошку у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” моћи ће
да обаве и пацијенти који нису
на листи чекања, при чему су и
за њих предвиђене посебне погодности у виду одложеног плаћања на шест месечних рата
путем административне забране или чековима грађана.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у
тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им помогли да реше тај,
до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран
Пешевски.

Последња реч технике
Операције катаракте у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” обављаће др Владимир Драганић, начелник одеље ња за пред њи сег мент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима
„Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој
области, а с 30.000 до сада урађених операција у врху је међу
лекарима у целој Србији. Такође је урадио велики број операција реконструкција предњег
сегмента након повреда или
претходних операција с компликацијама.
Одр жао је и ве ли ки број
предавања, као и курсева из
области операције катаракте,

добро треба проверити. Када је реч о страбизму, познато је да код беба до трећег-четвртог месеца старости постоји неусклађеност
положаја ока, а већ после
тога, ако се уочи знатно
скретање ока, требало би
урадити први преглед. Изузетно је важно на време започети лечење слабовидости и страбизма, јер што се
више одлазак код офталмолога одлаже, не само да је
ова обољења теже кориговати већ се проблеми могу и
продубити – истакао је др
Зоран Катнић.
ликом оперативних захвата у
„Светом Василију Острошком”
представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
– Захваљујући савременој технологији, операција катаракте
је сада најчешћа, најсигурнија
и најквалитетнија интервенција уопште у људској популацији.

Доведена је до савршенства.
Операција је кратка, траје од
три до пет минута, ради се у
дневној болници у локалној анестезији, а рез је дугачак свега
пар милиметара. Већ после пола сата пацијент одлази кући, а
сутрадан долази на контролу.
Периода опоравка нема: пацијент је наредног дана у стању да
чита и обавља све уобичајене
послове – истакао је др Владимир Драганић.

Не чекајте да катаракта
сазри
Доктор Владимир Драганић истиче да старо правило да не
треба журити са операцијом,
већ ваља сачекати да катаракта
„сазри” – одавно више не важи.
– У Србији људи углавном
чекају да катаракта дође у неки озбиљнији стадијум, па се
тек онда опредељују за операцију. Међутим, требало би да
буде супротно: што раније одете на операцију, то је захват
лакши. Управо запуштене катаракте и представљају највећи проблем. Ово обољење ока
је најбоље оперисати што пре,
јер треба омогућити људима да
виде и поправити им квалитет
живота без одлагања. Посебно
је важно то што је напредак у
овој области омогућио да се сада оперишу и млади људи, којима се уграђује мултифокално сочиво, што им помаже да
се заувек реше зависности од
наочара за читање и за близину и за даљину – истакао је
др Владимир Драганић.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решења за гљивице
на стопалима
Уколико имате проблем с гљивицама
на стопалима, ево неколико природних препарата који би вам могли
помоћи да их се решите.
Два пута дневно на пола сата потопите ноге у три литра топле воде
помешане са шест кашика домаћег јабуковог сирћета. На крају само просушите пешкиром.
Неколико капи етеричног уља лаванде или чајевца помешајте са
исто толико девичанског маслиновог уља, па намажите стопала, добро утрљајте и обујте памучне чарапе (синтетику избегавајте).
Купка: три прстохвата било којег домаћег чаја прелијте једним
литром прокувале воде и тиме перите ноге ујутро и увече.
Мацерат од слатког пелина: слатки пелин има антибактеријско,
противупално и антигљивично својство. Биљку просушите 24 сата,
па је потопите у стаклену посуду с кокосовим уљем. Пластиком за
зимницу притисните тако да уље буде изнад биљке. Затворите и
оставите на сунцу уз повремено мућкање. Мацерат треба да одстоји
четири недеље. Након тога процедите и мажите стопала.
Мелем: од истог мацерата направите мелем тако што ћете га
загрејати на шпорету до 70 степени, па додати пчелињи восак и
прополис. Прополис треба да се укапа у готову маст (мало прохлађену), па све ваља добро измешати. За једну крему је потребно
40 мл спремног мацерата, 10 г нарибаног пчелињег воска и 10 капи прополиса.
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ЗАБРАНА УВОЗА ПОЛОВНИХ АУТОМОБИЛА

ДА НАМ БУДЕ ШЕСТ ОДСТО БОЉЕ
Најављена одлука Владе Србије о забрани
увоза возила с моторима „евро 3” изложиће
грађане великим трошковима. Постоје
разлози и за и против.
Иако се раније говорило да ће
до тога доћи 2021. године, све
је изгледније да ће већ сада, у
јуну, Влада Србије донети одлуку о забрани увоза аутомобила који користе моторе „евро
3”. Све чешће се чују и захтеви
из једног дела стручне јавности и пословних кругова да се
ова забрана прошири и на моторе „евро 4”. Иако би се одлука односила само на забрану
новог увоза, а не и коришћења
таквих аутомобила у Србији –
они који су већ регистровани
остали би у саобраћају – ова
мера би имала далекосежне последице и зато изазива бројне
расправе. Јер постоје аргументи и за и против.

да надлежни забране увоз аутомобила с моторима „евро 3”
и „евро 4”.
– Добро је што Влада Србије намерава да забрани увоз
возила са „евро 3” моторима.
Међутим, то би требало обавити у кратком року, а не најављивати да ће то бити учињено за шест месеци или у неком другом термину на дуже
стазе. У таквој ситуацији купци реагују на тај начин што
масовно крећу с куповином

4”, који у знатној мери утичу
на загађење ваздуха.
– Таква одлука ће, с једне
стране, довести до социјалног
незадовољства возача, јер су
половни аутомобили с тим моторима знатно јефтинији. Ипак,
они би морали да схвате да се
том забраном добија бенефит
на другој страни, а то је мање
загађење животне средине, које је током јануара у Београду
и другим градовима било веома високо и изазвало је незадовољство грађана. Држава мора да помогне и у проналажењу алтернативе аутомобилима
са застарелим моторима. Једна од алтернатива је свакако
прелазак на електричне и хи-

друштва посвећене заштити
животне средине, известила је:
„У 2018. години квалитет ваздуха званично је био оцењен
III категоријом (прекомерно загађен ваздух) у Београду, Краљеву, Ваљеву, Крагујевцу, Суботици, Сремској Митровици,
Панчеву, Ужицу, Смедереву и
Косјерићу. У свим овим местима узрок прекомерног загађења биле су суспендоване честице ПМ10 и/или ПМ2,5. Допринос друмског саобраћаја је био
по шест одсто за обе наведене
загађујуће материје, док је већина емисија долазила из топлана снаге мање од 50 МW и
индивидуалних ложишта (57%
за ПМ10 и 75% за ПМ2,5).”

Зашто забрана
Статистика показује да у загађењу ваздуха аутомобили учествују са шест одсто, тако да
би се смањење броја возила с
превазиђеним типовима мотора благотворно одразило на
квалитет ваздуха у Србији.
Мотори „евро 3”, чија је производња престала 2005, и „евро
4”, који се не производе од
2009. године, емитују шест до
десет пута више штетних гасова од мотора „евро 6”. А
управо такви чине огромну већину на нашим друмовима: у
Србији се вози више од 1,37
милиона аутомобила старијих
од четрнаест година, што чини 70 одсто свих регистрованих возила у Србији у прошлој
години.
Босна и Херцеговина је укинула „евро 3” мотор 2016, а
„евро 4” прошле године. Северна Македонија је пре пет
година забранила увоз возила
старијих од петнаест година,
Црна Гора је крајем 2018. забранила увоз „евро 3” мотора,
док се на Косову дозвољава увоз
возила до десет година старости од прве регистрације у саобраћајној дозволи. Албанија
је почетком 2019. забранила
увоз возила која не испуњавају
стандард „евро 5” или су старија од десет година.

Можда су ови подаци,
уз уобичајену
параноју грађана –
поготово кад је реч о
трошковима који им
се намећу – разлог за
тврдње да је читава
повика на „евро 3”
заправо плод
лобирања увозника
нових аутомобила...
А ми... Нижа цена је значајнији фактор од последица по
здравље грађана који удишу загађен ваздух. Зато је увоз половних возила прошле године
био скоро пет пута већи од увоза нових аутомобила. Бројкама казано: на око 34.000 нових
увезено је око 155.000 половних возила. Према подацима
из 2018. године, 48 одсто најтраженијих аутомобила коштало је до 3.000 евра, а 65 одсто
до 5.000 евра. А то су управо
аутомобили са застарелим „евро
3” и „евро 4” моторима.

Реч стручњака
Бобан Николић, генерални секретар Српске асоцијације увозника возила, изјавио је за портал „Демостат” да то удружење
већ дуже време води кампању

Глас народа на
друштвеним мрежама
Постоје правила по којима се испитују издувни гасови у зависности од карактеристика сваког аутомобила. Подсећамо
да ће од 5. јула 2021. године аутомобил морати да задовољи на испитивању издувних гасова да би прошао технички
преглед.
Уколико су издувни гасови у оквиру прописаних норми
за тај аутомобил, он пролази технички преглед – независно
од тога да ли је „евро 3”, „евро 2” или „евро 1”. Они којима је мотор неисправан, па је лоше сагоревање, могу имати проблем чак и уколико су у складу са стандардом „евро
6”, који сада важи у ЕУ.
Стога се у дискусијама на друштвеним мрежама може
чути да није у реду да се аутомобили дискриминишу према старости или „евро” стандарду, већ да треба на техничком прегледу утврдити да ли су технички исправни, безбедни, да ли испуњавају еколошке норме...
Нико не спори да „евро 3” загађује више од мотора
„евро 5”. Али ако се „евро 3” бензинцу угради уређај за
плин или метан, његова еколошка подобност се у великој
мери повећава.
Стога би можда била добра идеја – на друштвеним мрежама често се може наћи овај став – да се у складу с реалном ситуацијом на терену: постојећим возним парком,
финансијским могућностима возача, као и бројем старијих
возила... субвенције намењене хибридним и електричним
возилима (бар донекле) преусмере на мотивацију власника старих дизелаша да пређу на алтернативна горива:
плин и метан.
Има логике: тешко да ће мали број хибрида и електричних возила, ма колико био субвенционисан, знатно утицати на загађење. А кад би велики број старих дизелаша и
бензинаца прешао на гас, то би већ била друга прича!

Шта је „евро 3”
половних аутомобила с моторима који загађују како би до
њих дошли пре него што забрана ступи на снагу. Дакле,
на тај начин се проблем не решава, већ се ненамерно шаље
сигнал увозницима половних
возила да увезу што више возила са старим моторима и
продају их пре него што Влада донесе забрану. Исто тако,
проблем се не може решити
само забраном увоза аутомобила с моторима „евро 3”. Потребно је забранити и увоз аутомобила с моторима „евро 4”.
Реч је о аутомобилима који се
не производе још од 2009. године. И они су, дакле, застарели и велики су загађивачи
животне средине и нужно је и
њих склонити с наших улица
– објаснио је Николић, истичући да купци треба да схвате
да, поред тога што су штетни
за околину, половни аутомобили, иако јефтинији, постају
прескупи када је реч о њиховом одржавању, пошто од 1.
јуна следеће године возила без
филтера и катализатора неће
моћи да се региструју.
– Све земље у региону су забраниле увоз возила са „евро
3” и „евро 4” моторима, па не
постоји ниједан разлог да то
не буде случај и у Србији – закључио је Николић.
А Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину Привредне коморе Србије, које је
од Министарства за заштиту
животне средине званично затражило увођење ове забране,
за Радио „Слободна Европа” изјавио је:
– Уколико се настави неконтролисани увоз старих, истрошених половних возила из западне Европе, ми немамо само проблем у смислу загађења
ваздуха, већ и из аспекта збрињавања отпада.
С таквим мишљењем се слаже и Дарко Надић, професор
политичке екологије на Факултету политичких наука у Београду, који истиче да не постоји ниједан разлог да Влада Србије не пропише забрану возила с моторима „евро 3” и „евро

бридне аутомобиле. Међутим,
као што је познато, њихова цена је веома висока и доступна
само имућнима. Због тога би
држава морала да омогући да
та возила постану приступачна и за шире слојеве кроз, примера ради, укидање плаћања
регистрације таквих аутомобила. Таква мера би мотивисала
већи број грађана да се определе за куповину електричних
и хибридних аутомобила – наводи професор Надић.

Реч политике
Министарства заштите животне средине и трговине, у чијој
би надлежности требало да буде примена овог прописа, још
нису упознала јавност с детаљима и евентуалним роком.
Али забрану за возила „евро
3” најавио је председник Србије Александар Вучић још 5.
новембра 2019. године:
– Све смо богатији, што је
добро, али имамо све више аутомобила и испарења. Видећемо шта још можемо да урадимо како бисмо заштитили ваздух у нашим градовима – рекао је он тада за Радио-телевизију Србије.
А у јануару ове године, у јеку велике загађености ваздуха
у Србији и расправе о хитним
мерама државе, о овом питању
се огласио министар екологије
Горан Триван:
– Хоћете ли чист ваздух или
да возите са „евро 3” моторима? Хоћете ли ложити своје
пећи на употребљена уља, што
је канцерогено, и гуме, или то
неће чинити? – упитао је тада
грађане.
Е, сад, упркос арогантном тону, министрово питање је на
месту. Али има једна зврчка:
ако хоћемо чистији ваздух – а
хоћемо! – зашто се забрањује
само увоз половних аутомобила, тим пре што они у укупном
загађењу учествују са шест
одсто?
Шта је са осталим загађивачима и када ће почети борба
против њих?
Коалиција 27, која обједињује организације цивилног

Додали су и следеће, истакавши да су у питању званични подаци Агенције за заштиту животне средине: када се
ради о загађењу оксидима сумпора, доминантни извор емисија у 2018. години била је производња електричне и топлотне енергије – чак 91%.

Бобан Николић:
„Све земље у региону
су забраниле увоз возила са „евро 3” и
„евро 4” моторима, па
не постоји ниједан
разлог да то не буде
случај и у Србији.”
„Сектор производње електричне и топлотне енергије такође је имао највећи удео у
укупним емисијама азотних
оксида – 49%, док је друмски
саобраћај био на другом месту, с доприносом од 23%. У
складу с подацима Агенције за
заштиту животне средине о изворима загађујућих материја,
саобраћај се не може сматрати основним узроком загађења суспендованим честицама
ПМ10 и ПМ2,5”, навела је Коалиција 27.
Можда су ови подаци, уз уобичајену параноју грађана –
поготово кад је реч о трошковима који им се намећу – разлог за тврдње да је читава повика на „евро 3” заправо плод
лобирања увозника нових аутомобила...
Тако ће, бар у једном делу
јавности, остати све док не добијемо одговор на питање шта
ће држава да предузме и по
питању свих великих загађивача ваздуха у Србији, индустријских погона и термоелектрана, и док не саопшти које
ће мере бити предузете да се
грађанима омогући повољна
употреба гаса за грејање.
Р. П.

„Евро 3” је назив за регулативе Европске уније којима се
прописују горње границе појединих материја у издувним
гасовима мотора. Циљ доношења оваквих аката је унутар
Европе прокламован као борба за чистији ваздух, а механизам примене је једноставан – у тренутку када одређени
евростандард ступи на снагу престаје продаја возила чији
мотори не испуњавају нове захтеве. Стога се нормативи
доносе неколико година унапред, како би произвођачи били у прилици да освоје производњу мотора који ће задовољавати прописане вредности.
Мотори „евро 3” су испуњавали захтеве Европске уније
о садржају издувних гасова за период од 2000. до 2005.
године. Већ 2006. године донет је строжи пропис „евро 4”,
а две године касније и „евро 5”...

Хибридни о нашем трошку
Према подацима Министарства унутрашњих послова, у Србији је 2018. било два милиона путничких аутомобила, док
је укупно регистровано скоро 2,5 милиона друмских превозних средстава. Исте године, показује та статистика, регистровано је само 70 нових хибридних аутомобила и 30
електричних возила која се третирају као еколошка.
Цена хибридних аутомобила средње категорије је око
40.000 евра, па за већину грађана представља мисаону
именицу. Зато се субвенционисање њихове куповине види као још један начин да се средства свих грађана (буџет) прелију у џепове добростојећих појединаца.

И луксузни на мети
Уколико буде донета забрана увоза за „евро 3”, грађани
Србије више неће моћи да купују ни нека луксузна возила.
Примера ради, моторе „евро 3”, између осталих, имају и
ови модели произведени до 2006. године:
Ауди

АЗ (1999–2003), А4 (1994–2000), А6 (1997–
2004), А8 (1994–1999), ТТ (1998–2005)

BMW

Е36, Е38, Е39, Е46, Е52
акорд седан, акорд турер, акорд хечбек,
Хонда
акорд купе, сивик купе, сивик ЗД, сивик 4Д
и 5Д, ЦР-В, ФР-В, ХР-В, инсајт, џез, леџенд
класа А, Б, Ц, ЦЛ, ЦЛК, Е, МЛ, С (произвеМерцедес дени до средине 1999), Г, СЛ, СЛК (произведени до 2000. године)
Рено
меган, клио
Пежо

206, 307

Опел

корса, астра

Фијат

пунто, браво

Голф

3, 4
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Шта ако истекне рок
за испоруку робе?
Када је реч о правима потрошача у
Србији, једно од најчешћих питања
која они постављају стручњацима јесте које опције имају када рок
за испоруку робе коју су
наручили истекне. Проверили смо у Центру потрошача Србије шта закон каже на ову тему и
какве савете они имају
за грађане који се нађу
у оваквој ситуацији.
„Трговац је дужан да
вама или лицу које сте
одредили преда робу
без одлагања, а најкасније у року од 30 дана
од дана закључења уговора, ако није нешто друго
уговорено. Ако продавац не испоручи робу
у уговореном року, а
испуњење обавезе у
том року је битан састојак уговора или је
потрошач обавестио продавца да је испорука на одређени дан

од суштинског значаја за њега, уговор се раскида. Потрошач може продавцу оставити и накнадни рок за испу ње ње уго во ра, ме ђу тим,
уколико продавац ни у
накнадном року не испоручи робу, уговор се
такође раскида.
„У случају раскида
уговора, продавац је
дужан да одмах, а најкасније у року од три
дана врати потрошачу сав плаћени износ
по основу уговора”, наводе у Центру потрошача Србије.
Може вам бити од користи и податак да је једна од новина које је донео
нови Закон о заштити потрошача и та да се не сматра
уредном испорука на адресу
коју сте оставили продавцу ако
вам роба буде остављена испред врата куће или стана или на неком другом месту.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Магарећа посла

КАКВА ЈЕ КУЛТУРНА ПОНУДА ЗА МЛАДЕ У ГРАДУ

РАЗНОВРСНО И ПРИСТУПАЧНО,
САМО ЈОШ ДА ЈЕ БЕОГРАД БЛИЖЕ
Многи садржаји су
бесплатни
Недостаје простор за
окупљање старијих
малолетника
Увести ноћне аутобуске
поласке из престонице
Панчево је одувек било познато по богатој културној сцени, с мноштвом квалитетних програма у сваком сегменту
уметности. Проверили смо какви су
програми данас на располагању младима, колико су они задовољни понудом и да ли им нешто недостаје.
Према речима Саре Цветић, ученице друге године панчевачке Гимназије и треће године Средње музичке школе „Јован Бандур” на одсеку за
виолину, општи утисак је да добрих
садржаја не мањка, али интересовања њених вршњака иду у нешто другачијем смеру...
– Постоји пуно културних дешавања, мада су многи млади више окренути изласцима и ноћном животу. Сматрам да има доста догађаја који су можда важни за младе људе, али нису
довољно пропраћени у медијима и на
друштвеним мрежама. Наравно, постоји и незаинтересованост код већине,
али онај мањи део који жели да посети неки добар концерт, изложбу, занимљиву представу или неку трибину
није довољно обавештен – каже Сара.

Боља информисаност
Она има и добар предлог како побољшати информисаност младих о
садржајима који би их могли интересовати.
– Било би лакше и занимљивије када би постојао неки портал или блог
за младе у Панчеву, где би се писало
о актуелним темама и догађајима у
граду. Било би још боље ако би сред-

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

њошколци, који можда виде своју будућност у новинарству и писању, учествовали у томе.
Наши млади суграђани као највећу
предност програма који се приређују
у панчевачким просторима истичу то
што су многи од њих бесплатни. Новац вам тако није потребан ако желите да погледате неку изложбу, да посетите музеј, да послушате предавање или трибину, а неретко буде и бесплатних концерата и представа. Примера ради, 20. фебруара, у 19 сати,
бесплатан концерт одржаће наш суграђанин, виолиниста Лука Балаш, у
пратњи пијанисткиње Иване Павловић. Све препоруке!

турном центру коштају 250 динара,
док су представе и концерти нешто
скупљи. Примера ради, улазнице за
концерт „Неверних беба” заказан за
петак, 14. фебруар, у 20 сати, стају
900 динара, док за концерт КУД-а
„Станко Пауновић”, који ће бити уприличен 23. фебруара у 19 сати, треба
издвојити 250 динара. Улаз на претпремијеру представе „Крај викенда”
Моме Капора у режији Катарине Жутић, заказану за 25. фебруар у 19.30,
стаје 600 динара, док ће вам за представу „Хомо фабер”, коју ће екипа
„Атељеа 212” извести 18. фебруара од
19.30, требати 400 динара више.

За сваки џеп

По ну да је ра зно ли ка и ско ро па
савршена...
– Цене су углавном приступачне за
све узрасте, на свим догађајима. Мислим и да Панчеву фали место за тинејџере, на ком ће се пуштати квалитетна музика и где ће моћи да излазе
старији малолетници – сугерисала је
наша саговорница.
Требало би да близина Београда буде околност која битно проширује број
културних садржаја који су доступни
Панчевцима, али – не и тинејџерима
који немају свој аутомобил или довољно велики џепарац.
– Понуда у Београду је свакако много већа и цене су самим тим више. У
разговору са другарима сам схватила
да није баш мали проблем одвојити
200 динара у једном смеру до Београда, али много већи проблем представља то што последњи аутобус из
Београда полази у поноћ – закључује
Сара Цветић.

Када је реч о програмима који се плаћају, они су углавном приступачни.
На сајту Дома омладине млади се могу информисати о актуелним програмима који се приређују у дворани
„Аполо”. Улазнице за концерте коштају од 150 до 500 динара, у зависности
од извођача. Биоскопске карте у Кул-

ПО 3.000 ДИ НА РА ЗА 18. РО ЂЕН ДАН
У школи нас, већ од првог разреда, на
часовима природе и друштва уче да
није лепо прљати и загађивати околину и да је јако важно да смеће одлажемо на места која су за то предвиђена – у канте и контејнере. Понавља
се касније та прича и на часовима
биологије, географије, грађанског васпитања... Џаба.

Неки су очито, сваки пут кад се
учила та лекција, или изостали из
школе или су били од оних што вазда
седе на ушима док наставник говори.
Да није тако, макар би данас у зони
школе били фини, да се не види на
први поглед да су потекли из магареће клупе.

Град Панчево и ове године наставља програм „Култура на поклон”, у
оквиру којег се младима из Панчева
који у текућој години напуне осамнаест година поклања ваучер у
вредности од 3.000 динара за програме који се организују у установама културе чији је оснивач Град. Поред тога, они добијају и бесплатну
чланарину у Градској библиотеци.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

НАША АНКЕТА

Без струје делови
Старчева и Долова
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова, у уторак, 18.
фебруара, струје неће имати становници Старчева, и то од 9.30 до 10.30:
Зимска улица и део Улице Максима
Горког од Матије Гупца до Иве Лоле
Рибара и део Улице Иве
Лоле Рибара од Максима Горког
до Зим ске;
од 11 до
12 сати:
Ива нач ки
пут од Маршала Тита
до Бориса
Kидрича и
део Ули це
Б о р и с а
Kидрича од Иваначког пута до Летње и
од 12.30 до 13.30: део Утринске улице од ЈНА до Пролетње и део Улице ЈНА од Утринске до Жарка Зрењанина.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Искључења у Старчеву наставиће
се и наредног дана, у среду, 19. фебруара, а тада ће, у периоду од 9.30
до 13.30, без напајања електричном
енергијом остати део Ритске улице,
од Зимске до Мале, Мала улица и
Зимска улица од
Ритске до Мати је Гуп ца,
за тим део
Улице Матије Гупца
од Мале ка
На де лу и
део Улице
Иве Ло ле
Ри ба ра од
Је се ње до
Мале. У среду, од 10 до 11
сати, струје такође
неће имати један део
Долова: искључења су,
наиме, планирана за део Улице краља Петра од Бориса Кидрича до Улице Народне армије.
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.

– Средстава има довољно и за
ову годину, а број преузетих ваучера у протеклом периоду је око
триста, с тим што морамо узети у
обзир и то да су у Панчеву, када
је у пи та њу кул тур на по ну да,
многи садржаји бесплатни – истакао је Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу и
омладину.

Близу, а далеко

ДА ЛИ СЛАВИТЕ ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ?

Лепо је обележити

М. АНЂЕЛКОВИЋ

А. СТОИЉКОВИЋ

Свети Валентин, који се обележава
14. фебруара, у свету је познат као
дан када се слави љубав. Овај празник за све оне који су заљубљени
представља повод за честитке, поклоне и романтичне вечере.
С друге стране, у нашој земљи многи се противе „увожењу” католичког
празника. Због тога смо ове недеље
питали наше суграђане да ли прослављају Дан заљубљених.
МИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ, фризерка:
– Зависи како се које године организујемо. Пресудно је питање да ли
смо расположени за славље и јесмо
ли у могућности да некуд одемо. Овог
пута ћемо нешто да приредимо. Обавезно ћемо разменити поклоне.

С. ТАШИЋ

М. СТАНКОВИЋ

АЊА СТОИЉКОВИЋ, фризерка:
– Славимо. Ићи ћемо на вечеру и
једно другом ћемо купити поклон.
Немам посебна очекивања иако се
празник приближава. Нама је Дан заљубљених сваког дана. Не би требало
да за пажњу и наклоност постоји специјалан разлог.
САРА ТАШИЋ, ученица:
– Придајемо значај овом празнику.
Сваке године се трудим да обележим.
После школе ћемо ићи на вечеру и у
шетњу. Ја сам свој поклон спремила
унапред.
МАТЕЈА СТАНКОВИЋ, ученик:
– Славимо, и то сваке године. Наравно, ако имамо повод. Изаћи ћемо

И. ВИШИЋ

К. СТОШИЋ

у град. Све је већ смишљено, али зависи да ли ће бити места тамо где
желимо да идемо. Проверићемо.
ИЛИЈА ВИШИЋ, ученик:
– Свети Трифун за мене нема посебно значење. Углавном формално
испоштујемо овај датум, али нисам
још ништа испланирао. Вероватно ћемо изаћи, као и обично.
КРИСТИЈАН СТОШИЋ, електричар:
– Увек прославимо Дан заљубљених. Овог пута ћемо уживати у кругу
породице. Скоро смо добили дете.
Планирам да обрадујем супругу поклоном и романтичном вечером код
куће.
Јелена Катана
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ДА ЛИ СЕ РАТАРИМА ИСПЛАТИ НАВОДЊАВАЊЕ

ЗАЛИВАЊЕ ЊИВА (НИ)ЈЕ НЕОПХОДНО
Потребно је створити
предуслове попут
изворишта и
јефтинију енергију

било боље да радимо на струју.
Не заливамо екстензивно, већ
само када мислимо да би било
добро да падне киша, како стари кажу, обично око Ђурђевдана или Светог Илије. А када
је реч о ценама, и тифон и пумпа су око 15.000 евра, уз до 50
одсто повраћаја на основу конкурса – каже Лазаров.

Расписан
покрајински конкурс
за суфинансирање
набавке система
Ових дана је расписано неколико конкурса за пољопривреднике (све информације на сајту Покрајинског секретаријата
за пољопривреду), а међу њима је и онај за суфинансирање
набавке опреме система за наводњавање.
То је увек солидна прилика
за воћаре и повртаре, али је питање колико ће се у томе пронаћи ратари, нарочито они који узгајају класичне културе.

Само на већим парцелама
У пољопривреднике који сматрају да је, у ери глобалног отопљавања и све виших температура ваздуха, вода пресудан
фактор за правилан развој биљака, спада и Марко Бојтар из
Долова.
– Биће све горе, па је јасно
да су заливни системи нешто
без чега нећемо моћи да опстанемо. Међутим, у нашој земљи то не иде лако, нарочито
када је реч о ратарској производњи. Пре свега, немамо довољно изворишта, то јест канала за наводњавање. Затим,
поља нису електрификована, а
даноноћно заливање је тешко
исплативо уз коришћење других облика енергије. Притом,

Поља постала пустиње

Хоће ли бити више оваквих система у нашем атару?
такви системи су рентабилни
само за велике парцеле од минимум пет хектара, па рецимо
ја, чије је газдинство распарчано на двадесетак њива, тешко о томе могу и да размишљам; за почетак, мука је све
то преносити, а тешко га је и
чувати од лопова. Ипак, када
бих имао адекватне парцеле и
бунар, одмах бих започео наводњавање. По мом уверењу,
то би удвостручило приносе кукуруза, пшенице, сунцокрета.
Напослетку, тако нешто сам
видео у Грчкој, где на ни приближно тако квалитетној земљи тамошњи ратари лако праве петнаест тона кукуруза по
хектару – истиче Бојтар.

Лек против суше
Један од ратара који користе
системе за наводњавање је Вла-

димир Лазаров из Омољице.
Он је још 2012. године путем
конкурса Фонда за развој набавио тифон за заливање култура.
– За ту намену специјално
смо купили парцелу од око двадесет хектара у близини Иванова, покрај једног канала. Међутим, било је тешко заливати
помоћу карданске пумпе на
тракторски погон, па смо за
потребе напајања система морали да купимо другу пумпу с
мотором. У прво време смо спорадично заливали, а најбољи
ефекат се показао 2017. године, у време велике суше, када
је принос кукуруза био дупло
већи него на другим парцелама. Велики проблем је то што,
када нам је вода најпотребнија, њен ниво у каналима опадне. Проблем је гориво, па би

Немања Петровић из Старчева
слаже се да су за заливање неопходни извориште воде, јефтина енергија, велика парцела...
– А треба и одабрати културу на којој ће тај трошак да се
исплати, јер рецимо на пшеници нема много смисла, за
разлику од шећерне репе, које
ми овде и не узгајамо. Код кукуруза може бити рачунице,
али углавном када су екстремне суше, будући да су за њега
довољне две добре кише када
се клип налива. Притом, интензивно заливање без ђубрења стајњаком деградира земљиште. С друге стране, већи
проблем од суше је дефицит
влаге у земљи или кад наиђу
врући ветрови који дувају дању и ноћу. Код нас у Старчеву,
рецимо, најважније је спречити оток воде из атара, јер је од
њега дословце направљена пустиња зато што је годинама
пумпама преко Надела вода
одвлачена у Дунав. Стога би
тамо требало направити макар
неке уставе, да би се вода задржала у њивама месец-два, а
самим тим би се и микроклима променила и температуре
пале – наводи Петровић.

БУДУЋИ АУТОПУТ БЕОГРАД–ЗРЕЊАНИН ПРОЛАЗИ ОВУДА?

Глогоњци ускоро ближи престоници?!
Како су недавно многи домаћи медији објавили, Влада Србије је с кинеском компанијом
„Чајна Шандонг интернешенел” потписала Меморандум о
разумевању и изради планске
и техничке документације ауто-пута Београд – Зрењанин –
Нови Сад, укупне дужине 113
километара, у вредности од око
600 милиона евра.
За Панчевце, боље рећи –
Глогоњце, могла би да буде интересантна деоница од борчанске петље до обилазнице око
поменутог банатског града, дуга око 58 километара.
Међутим, до почетка реализације пројекта известан проблем представља то што још
увек није решено куда ће траса пролазити. Споран детаљ је
баш у нашој близини, јер држава још увек није одлучила
да ли ће пут усмерити преко

парцела које су, као имовина
ПКБ-а, у октобру 2018. године
прешле у власништво „Ал Дахре” или ће их избећи како не
би морала да по много вишој
цени откупљује оно што је не
тако давно продала.
У међувремену, могућа изградња ауто-пута веома је обрадовала Глогоњце, пре свега
због моста преко Тамиша који
у склопу овог пројекта треба да
буде изграђен у непосредној
близини. То би допринело да
се веома брзо стиже до Пупиновог моста, а самим тим и до
главног града, па би људи лакше долазили до посла, здравствених установа, школа... Наравно, тако би и многобројни
повртари могли ефикасније да
пласирају своје производе.
Као сваки ауто-пут, и овај би
отворио врата за долазак инвести то ра, што би си гур но

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” посадили су дванаест туја у парку
у центру села и на гробљу,
док ће још тридесет брестова
ускоро осванути преко пута
сеоске депоније, а све те саднице обезбедила је Месна заједница. У просторијама те
институције стручњаци са Инсти ту та „Та миш” одр жа ће
предавање за пољопривреднике у уторак, 18. фебруара,
од 11 сати.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће је успешно
ремонтовало два бунара пијаће воде. Представа под називом „Само да ти кажем колико те волим” биће изведена у петак, 14. фебруара, у
19 сати, а главне улоге играју Љиљана Ђурић и Миленко Павлов. Удружење „Новосељански паори” организоваће предавања за пољопривреднике од понедељка до

петка, у 18 сати, у сали Месне заједнице.
Долово: Месни одбор Удружења свих пензионера града
Панчева одржао је у суботу,
8. фебруара, редовну изборну скупштину. Актив младих
је поставио по селу нове канте за отпатке, с налепницама на којима је апел суграђанима да их не ломе. Двадесет друга „Винаријада” биће затворена проглашењем
победника и свечаном вечером на дан Светог Трифуна
у петак, 14. фебруара, а пре
тога биће ритуално орезан
виноград истоименог удружења, главног организатора
манифестације.

Глогоњ: Месна заједница покушава да обезбеди пројектну
документацију за пресвлачење рукометног терена на спортском центру новим слојем асфалта. Фудбалери „Глогоња”
су у недељу у припремној утакмици у Новом Селу савладали тамошњу „Слогу” с 1 : 0.
Иваново: У току су последње
припреме пред овогодишњи
„Дан матерњих језика”, који
треба да буде одржан у петак, 21. фебруара.
Јабука: Дом културе је у петак, 7. фебруара, организовао
приказивање филмова „Патролне шапе” и „Слуга”.
Качарево: Изложба слика Драгојле Лацковић, уметнице из
Панчева, биће отворена у четвртак, 13. фебруара, у организацији Дома културе, у свечаној сали Месне заједнице.
Тридесет трећа „Сланинијада” почеће у четвртак, 20. фебруара, у 12 сати, и трајаће
четири дана.
Омољица: Савет Месне заједнице усвојио је овогодишњи
фанансијски план, након чега
је отпочео разговоре о организацији будућих јавних садржаја с представницима клубова и удружења. У току је
акција сакупљања пластичних флаша коју организују
ученици како би зарадили новац за ђачке екскурзије, па се
позивају суграђани добре воље
да поменуту празну амбалажу донесу у школу. КУД „Жисел” и даље обавља упис нових чланова.
Старчево: Књижевно вече Душана Генца под називом „Не
знам како да почнем...” уприличено је у среду, 12. фебруара, у галерији „Боем”. Манифестација „Најлепши славски колач” биће приређена у
недељу, 16. фебруара, од 13
сати, у великој сали Дома
културе.

У НЕДЕЉУ У СТАРЧЕВУ

Најлепши
славски колач
Чека се одлука где ће бити мост
утицало на развој привреде и
подизање животног стандарда
мештана. По аутоматизму би
расла и вредност парцела и

некретнина, што би у крајњој
инстанци ово место учинило
неупоредиво атрактивнијим за
живот.

ДОМ КУЛТУРЕ ИЗ ДОЛОВА ОКОНЧАО ВАЖАН ПРОЈЕКАТ

Дигитализација културно-историјског наслеђа села
Доловачки Дом културе је протекле године реализовао пројекат под називом „Дигитализација културно-историјског наслеђа Долова”, који је путем
јавног конкурса финансирало
Министарство културе и информисања Србије.
На тај начин је преко блога
на сајту поменуте установе заинтересованима омогућен увид
у приказ књига у електронском
(PDF) формату као што су „Мала (Горња) црква у Долову” и
„Црква у центру”, а према речима директора Дома културе
Мирослава Првуља, фото-архива је скенирана и сортирана по
годинама и активностима почев од средине прошлог века
па до данас. У оквиру тих албума приказани су разни догађаји – од „Штафете младости”,
акција локалног АФЖ-а и пријема пи они ра до фолклора,

општинских смотри и, рецимо,
„Каравана Долово–Белегиш”.
– Надамо се да ће наша стремљења у очувању културно-

-историјског наслеђа места бити својеврсни извор инспирација за креативне људе, без

обзира на то да ли су мештани
или посетиоци. Мислим да
имaмо шта да понудимо, почев
од бројних удружења грађана

која се промовишу у својој средини, али и ван ње, преко гастрономских манифестација, до

фолклорно-музичке традиције
Срба и Румуна из овог дела Баната. Ту су и три православне
цркве, од којих су две под заштитом државе као споменици
од великог значаја. Захваљујући томе и уз континуирана инфраструктурна улагања, верујем да поседујемо предиспозиције за развој туризма, а у ту
сврху, на темељу наведених традиција, настајаће и нови промо-спотови и краткометражни
документарни филмови – каже
Првуљ.
Ово је само део вишегодишњег пројекта „Промоција културно-историјског наслеђа и
културно-туристичких потенцијала Долова”, а уз помоћ Министарства културе, Дом културе је набавио одговарајућу
опрему, што ће му помоћи у
прикупљању и дигитализацији
грађе.

Манифестација „Најлепши
славски колач” биће одржана девети пут у недељу, 16.
фебруара, од 13 сати, у великој сали Дому културе у
Стар че ву. Шест го ди на је
прошло откад је организацију преузело Удружење жена „Неолит”, чија председница Љиљана Зарић најављује да су долазак потврдиле
такмичарке из тринаест околних места.
– Приредићемо надметање
у две категорије: за удружења и за појединце, а славске
колаче вредноваће стручни
жири, који ће оцењивати само њихов изглед, не и укус.
Поред тога, биће изабран и
најлепши штанд, а њих ће,

као и увек, с много укуса уређивати вредне даме – каже
Љиљана Зарић.
Свако ко буде посетио овај
догађај моћи ће да дегустира
оно што на штандовима буде
изложено. Упоредо с тим на
великој бини одвијаће се културно-уметнички програм који ће припремити ученици
ОШ „Вук Ст. Караџић”, а наступиће и Тамбурашки оркестар „Неолит”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 14. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра: концерт састава „Неверне бебе”.
Четвртак, 20. фебруар, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт Луке Балаша и Иване Павловић.
Петак, 14. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Опозит”, журка за Дан заљубљених.
Субота, 15. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: наступају „Суперменси” и MC Coyote.

Изложбе
Уторак, 18. фебруар, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба фотографија „Живот је само идеја” Виолете Милутиновић.

Представе
Уторак, 18. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Хомо фабер” Макса Фриша.

Тематски програм
Четвртак, 13. фебруар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција романа Дарка Тушевљаковића „Јегермајстер”.
Петак, 14. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књига „Расплетиви верси”, „Реминисценција епизодних носталгија” и „Рефлексија једног танга” Чедне Радиновић Лукић.

ЗА ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Концерт „Неверних беба”
У дворани Културног центра
Панчева у петак, 14. фебруара,
биће одржан традиционални
концерт састава „Неверне бебе”.
Бенд постоји од 1993. године.
Познати су на српској поп-рок
сцени и декларисани као скуп
изузетних музичара који најбоље од себе дају на свиркама.
Одржали су преко две хиљаде
концерата у клубовима, на стадионима и градским трговима.
Освојили су бројне награде:
за најбољи рок албум „Јужно

МОЈ

од среће” (2001), најбољи рок
албум „Бебе IV – The Best
of” (2004), хит деценије –
песма „Двоје” (2004), најбољи
рок бенд –„Беовизија” (2006),
хит године – песма „Октобарфест” (2006), албум године – „Иза облака” (2007),
поп група године (2007),
сингл године – „Узми боје”
(2010)...
На концерту ће с бендом
овог пута наступити и Панчевка Бојана Симеон.

избор

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЛЕА ЕМБЕЛИ, ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „ВУК ВУЧКОВИЋ”

БАЛАНС ИЗМЕЂУ СЛИКАРСТВА
И ИЛУСТРАЦИЈА
Прва награда за младе уметнике Панчева коју је установио сли кар Вук Вуч ко вић
прошле недеље уручена је Леи
Ембели (26) на свечаној изложби радова свих финалиста у
Народном музеју Панчево.
Леа је завршила мастер-студије 2018. године на Факултету примењених уметности у Београду. До сада је имала две
самосталне изложбе и више колективних и за свој рад је награђена неколико пута. Од 2016.
године, поред сликарства, активно се бави и илустрацијом.
ПАНЧЕВАЦ: Добитница си прве награде коју је установио Вук
Вучковић. Колико је за тебе
лично значајно ово признање?
ЛЕА ЕМБЕЛИ: Мислим да
је изузетно значајно и велики
је подстицај за мене, али и за
друге младе уметнике да се ангажују и наставе да се баве
уметношћу. Такође ми је јако
драго што сам прва добитница
ове награде, јер мислим да је
организовање нових фондова
и конкурса изузетно велика
ствар за нашу земљу, где се
уметност и култура годинама
занемарују, а галерије затварају. Драго ми је што сам део једног новог уметничког почетка.
l Избор финалиста је вршен
на основу целокупног досадашњег залагања и активности

на промоцији својих дела. Шта
се од твојих радова нашло на
изложби и чиме су они инспирисани?
– На изложби су се нашли
моји најскорији радови, од којих сам неке радила и на мастер-студијама. Они су производ мојих интересовања за дигиталну технологију и љубави
према материјалу. Оно чиме
сам се првенствено бавила јесте спој људског тела и дигиталне стварности, али кроз при-

МОЈ

Звуци из подморнице
Душица Суса,
васпитачица
КЊИГА: Мирјана Јовановић,
савремена ауторка, написала
је роман „Звуци из подморнице”. Иако је жена, пише га
кроз мушки лик. Главни јунак и приповедач се зове Ђорђе. Он је математичар, рационалиста који верује само цифрама и науци. Одрастао је у
породици где су се осећања
прећуткивала. Такав модел
понашања преноси у свој брак.
Његова супруга Дуња из првог брака има кћер. Кроз живот се ослања на љубав и интуицију. Имају два потпуно
различита погледа на живот
и с временом се све више удаљавају. Роман је написан на
интелигентан и продуховљен
начин, с пуно емоција. Вреди
прочитати. Младим родитељима предлажем и књигу Ранка Рајовића „Како успешно
стимулисати развој интелигенције кроз игру”. Књига садржи игре за децу и родитеље, које могу користити код
куће. Кроз разне игре деца вежбају равнотежу, комодацију
ока, развијају когнитивне способности и функционално мишљење. Играјте се са својом
децом, бићете срећнији!
МУЗИКА: За мене је музика
исто што и ваздух. Пружа
утеху и буди осећања среће
и радости. Волим све жанрове, али моја љубав су ипак

Страну припремила

Мирјана
Марић

изворне народне песме. Сваки текст осликава једну причу – о љубави, патњи, стрепњи, мајчиној бризи, јуначким
подвизима. У слободно време слушам песме врањанског
мелоса. Не бих да не поменем веселе и мелодичне песме које описују наш Банат и
банатску равницу. Песму која ми се допала изводи наша
суграђанка Данка Стојиљковић „У Банату жито више главе”. Наравно, избор музике
зависи од личног расположења. Бирајте оно што вам срцу годи.
ФИЛМ „Скривени живот” („A
Hidden Life”) режирао је Теренс Малик, а главни глумац
је Аугуст Дил. Филм је снимљен по истинитом догађају.
Радња се дешава за време Другог светског рата. Аустријанац Франц живи мирно са супругом, мајком и своје две девојчице. Позив да се бори за
нацисте одлучно одбија из својих моралних убеђења и савести. Тако почиње страдање за
њега и његову породицу.

родне материјале и традиционално сликарство. Инспирисало ме је људско тело и начин
на који дигитални медији утичу на њега и људску свест. Фасцинира ме чињеница да дигитализација постаје неизоставан део наше свакодневице и
самим тим технологија постаје неизоставан део нашег бића
и рекла бих да су моји радови
персонификација тога.
l Последње четири године се бавиш и илустрацијама. Радила си илустра ци је за деч је
књиге и уџбенике,
а радиш и за једну
британску фирму.
Можеш ли да нам
представиш тај сегмент рада и колико те он као уметника испуњава?
– Илустрације радим
откако знам за себе, али
сам тек на факултету
почела на то да гледам
као на могућ пут своје
каријере. На трећој годи ни фа кул те та сам
кренула озбиљније да се
бавим илустрацијом и схватила колико ми значи и таква врста креативног изражавања. Бити повезан с децом и дечјим
књигама заиста је магично и
јако значајно за буђење и подстицање креативности. Засад
сам радила на многим књигама за иностранство, али и на
неколико књига за наше издаваче. Надам се да ћу почети да
радим на неким ауторским пројектима, пошто имам пуно започетих прича, али мало времена да их завршим. Сан ми је
да напишем дечју књигу и да
је сама илуструјем.

l Вук Вучковић и његова супруга Ива су истакли колико
је важна и презентација уметника на интернету и друштвеним мрежама. Колико ти томе
придајеш пажњу и колико ти
савремене технологије значе у
раду?
– Апсолутно се слажем с њима. Мислим да се уопште не скреће довољно па жње
уметници ма на
то да је
на ше он лајн присуство постало ско ро
једнако
битно као и
излагање радова. Жи ви мо у
времену када је могу ће има ти јед ну
кон стант ну он лајн
поставку радова којој галеристи и колек ци о на ри увек
имају приступ и могу да прате наш рад
и напредак. Штета је
то не искористити. Ја велики
део посла као илустратор добијам управо преко друштвених мрежа и онлајн портфолија. Мислим да присуство на
тим сајтовима показује нашу
озбиљност и професионалност.
l Какви су планови за даљи
ток каријере?
– Најбитније ми је да покушам да балансирам сликарство
и илустрацију. Не желим никада да престанем да сликам, а
опет, с друге стране, имам разне идеје за личне пројекте што
се тиче илустрације, тако да се
надам да ћу успети у томе.

НОВА ПЕСМА САШЕ ГАМБИРОЖЕ

Додири
Панчевачки музичар Саша Гамбирожа објавио је нови сингл,
под називом „Додири”. Он је
написао музику и текст, и отпевао и одсвирао гитарске деонице. У настанку песме учествовали су и Елена Ердељановић (вокал) и Давид Ереш
(саксофон), а снимано је у музичком студију „Revenge” у Београду. Продукцију је радио
Стефан Родић.
– Тема песме је љубавна патња, али показује и монотонију
града, јер се мало ствари дешава кад мало боље погледамо. Мислим да треба да уживамо у новом дану и да се опустимо, да попунимо клубове и
град позитивном енергијом,
осмехом и љубављу – рекао је
Саша.
Он ће нову песму и спот
представити 28. фебруара на
књижевној вечери у Галерији

Милорада Бате Михаиловића,
од 19 са ти, а уче ство ва ће
и списатељица Алма Коман
и
пе сни ки ња
Дра га на
Марковић.
– Трећи сингл, „Dance”, објавићу на лето, а албум „Недовршена прича” планирам за
2021. годину – каже он.
Спот за песму „Додири” снимао је Лука Ивановић, а глумили су Алиса Оравец, Милош
Пешут и аутор песме.
Саша Гамбирожа се музиком бави десет година. Похађао је школу гитаре „Гитарта”
Зорана Илића и часове певања у Музичкој школи „Јован
Бандур”, у класи проф. Иване
Јо сић. Ау тор ским ра дом се
бави неколико година. Свирао
је у бендовима „Пет минута”,
„Круг IV”, „Мимо протокола”,
„Against the System” и
„Несташни”.

ФОТО: Л. ИВАНОВИЋ
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ ОБУЋАРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЧАРОБЊАЦИ ЗА ЦИПЕЛЕ
Док не отпадне флекица на ципели
или се не поквари рајсфершлус на
омиљеним чизмама, нисмо ни свесни колико су нам обућари важни. У
нашем граду их има мало, али су сви
мајстори свог заната. Неки чак и праве нове ципеле...

– Због младих и пратимо трендове
и набављамо увек нове материјале.
Сви су срећни кад им кажеш да имаш
све што треба да се њихова омиљена
обућа поправи – закључује Душан.

Креатор и иноватор

Сваки дан нови изазов
Јован Курјачки (59) скоро тридесет
година поправља ципеле, иако то није био његов првобитни избор.
– Радио сам у Стаклари на тешком
радном месту и желео сам да га променим. Мој пашеног је био обућар,
гледао сам како он ради и учио од
њега, па сам касније почео и сам да
поправљам обућу – прича Јован.
Ни овај посао није лак, али му је занимљив. Стално се нешто ново дешава.
– Доносе и нову и стару обућу. Некоме треба само да се ципела мало
прошири, жене најчешће мењају флекице, обућа се доста ушива и лепи...
Кад видим да се нека поправка не исплати, увек сам искрен и кажем муштерији – прича Јован.
Кроз рад њу
стално пролазе
муштерије, мајстор увек има с
ким да размени
ре че ни цу-дв е.
– Жене умеју
да смисле невероватне ствари,
тра же не што
што је го то во
немогуће извести на обу ћи.
Оне су чу до!
Али ако је иоле
мо гу ће, ја ра дим – каже, дода ју ћи да ће
радњу наследити и његов син,
који је изучио
занат.

Доктор за обућу
Петар Павловић (57) учио је обућарски занат од 1978. до 1980. године у
фабрици „Иво Курјачки”. Од дванаест ђака само је он по завршетку школе добио посао и остао у фабрици. У
тој панчевачкој фабрици је радио пуне две деценије, а сада већ седамнаест година има своју занатску радњу.
– Немам намеру да прекидам ни
када одем у пензију, радићу док сам
жив. Волим свој посао и знам да га
радим. Док сам радио у фабрици,
увек сам се трудио да задатак максимално поштено одрадим. Не умем да
фушеришем. Педантан сам и сматрам себе јако добрим обућаром – каже нам Петар.
Од када је бувљак постао популаран, људи мање поправљају обућу, јер
повољно купују половну и екстремно
јефтину нову кинеску обућу.
– Она је наоко лепа, али је прављена од лоших материјала и обично не
може да се поправи кад се оштети.
Људи је ипак купују, јер немају пара
за боље. Али и даље има оних који
воле да уложе новац у добар пар ципела. И ја сматрам да се кожна обућа
више исплати – прича Петар.
У сећању му је остала једна стална
муштерија, стоматолог, који му је говорио: „Ти си доктор за ципеле, а ја
за зубе!”
Времена су таква, па прихвата да
ради и оно што није његов основни
посао – поправља ташне, а шио је кајасе и оглаве за коње.

Душан Најдовски
– Некада ми неко донесе јако старе ципеле и жели да их вратим у живот. Човек ми је рекао: „Оспособи
ми ово, не питам шта кошта”, и ставио ми на тезгу ципеле старе четрдесет пет година. Покушао сам да га

муштерија се одушевила и рекла да
јој је улепшао целу годину.
– Има оних који се вежу за обућу,
па је носе и преко десет година. Или
се људи сете да на тавану имају ципеле које су опет ушле у моду, па желе
да их поправе и носе поново. Ја сам
најсрећнији када видим задовољство
на њиховом лицу. Волим да урадим
квалитетно и да то лепо изгледа – закључује Слободан.

Чизме од нерца

Јован Курјачки
одвратим, али је рекао да је емотивно везан за њих, па сам их искрпио
да се што мање види колико су старе
– прича Петар.
Кад нешто не може да се поправи,
он то и каже муштеријама.
– Ако ја нисам задовољан оним што
сам урадио, не можете бити ни ви.
Волим када нешто урадим толико добро да изгледа као да је изашло из
фабрике и када ми муштерија пружи
руку и каже: свака част! – каже задовољно Петар.

Осмех и задовољство
Слободан Герасимовски (50) има више заната у својим рукама, али је деведесетих одлучио да се бави обућарством. Отац, мајстор у ручној изради
ципела, с временом је постао и технички директор у фабрици обуће.
– До 1995. сам држао радњу, а онда сам отишао на железницу и тамо
остао све до 2017. године. Али за
пријатеље и комшилук поправљао
сам ципеле и ташне с времена на
време, тек да не заборавим занат.
Последње две године опет имам радњу – прича Слободан.
Каже да овај посао није тежак, само треба имати вољу. Такође, треба
водити рачуна о хигијени, јер „ципела свуда прође”.
– Стално има неких иновација у
изради обуће. Квалитетан пар можемо да средимо као да је изашао из
фабрике, а јефтина обућа се тешко
поправља. Ако на оне ципеле које нису кожне кане лепак, остане флека. И
ђонови су лоши, одлепљују се и крње.
Тешко је некада об ја сни ти
муштерији да је
бе сми сле но и
не мо гу ће по прављати такве
ципеле – објашњава он.
Јед ном
је
имао да поправи сло је ви ти
ђон, около пресву чен не ка квим тиграстим
материјалом. За
то је требало доста времена, јер
је радио слој по
слој. Ципела је
била скупа. Кад
Петар Павловић је
за вр шио,

Душан Најдовски (54) као младић је
посетио фабрику обуће у којој је радила његова кума и јако му се допало
како све то изгледа. Почео је да 1983.
тамо да учи занат и након три месеца
се и запослио.
– За разлику од самосталног рада,
тамо си радио на једној машини, увек
исти посао. За рад у занатској радњи
потребна су ти три факултета, јер овде сваког дана имаш нешто ново.
Учиш док си жив! – каже Душан.
Додаје да овај
посао није тежак, али не може да се ради
механички, већ
мора да се размишља.
– Имају људи
раз не зах те ве.
Скоро сам један
пар високих чиза ма,
по пут
мартинки, скраћивао и убацио
рај сфер шлус.
За тим, че сто
траже да подигнем ђон онима
који имају орто пед ске про блеме. А једној
девојци сам чак пресвлачио ципеле у
крзно од нерца! Мораш да будеш и
креатор и да имаш идеју. Поготово с
младима. Они се непрестано одушевљавају како ми је нешто пало на памет – објашњава нам Душан.
С ципелама може скоро све. Да
скрати шпиц, промени штикле и ђон,
да их офарба, промени мрежицу на
патикама...

– Недавно сам бацио кутију пуну
поправљене обуће по коју нико није
долазио, дешава се и то. Некад забораве, некад немају новца да плате.
Иначе, осамдесет одсто муштерија су
ми жене. Да њих нема, сви обућари
би могли да позатварају радње – каже он.
Овим занатом се бави и његов син,
који је један од најмлађих обућара у
Панчеву.

Петар Пољак (65) апсолвирао је хемију на Природно-математичком факултету и дипломирао на смеру за кожу на Вишој техничкој и технолошкој
школи. Уписао се тамо како би одложио одлазак у војску, а није ни сањао
да ће то бити његов животни позив.
– Школовао сам се и учио занате и
знам да направим све од коже. Знам
и да поправљам, али то избегавам.
Раније су шустери били на гласу, јер
су људи куповали ручно прављене ципеле. Сад, кад је преовладао фабрички начин производње, њихов статус
се променио – прича нам Петар.
Он је неко време после завршене
школе био једини инжењер у фабрици обуће „Иво Курјачки”. Добио је
посао креатора.
– Објаснићу вам како се мења мода.
Код женске обуће се мењају само облик шпица и висина штикле, а код мушких шпиц. Да би обућа одговарала
захтевима анатомије, требало би код
жена да висина штикле у милиметрима буде једнака броју обуће, а код мушкараца минус двадесет – каже Петар.
Он је у фабрици радио до 1997. године. Као креатор је освојио прву награду потрошача на Загребачком велесајму. Ципеле које је креирао производиле су се од 1987. до 1990. године, а осамдесет одсто се извозило у
Русију. Захваљујући том моделу, производња у фабрици је скочила са петсто на осамсто пари са истим радним
капацитетима. Каже, зарађивали су
сјајно. Када је фирма пропала, он се
осамосталио. У извесном периоду био

Слободан Герасимовски
је једини произвођач електроизолационих ципела у Србији, а од 2005.
године шири свој асортиман.
– Усавршавам се константно. Желео сам да правим опанке и то сам
научио. Сарађујем с више фолклорних удружења. Последње ципеле сам
направио за филм „Монтевидео, Бог
те видео”. Од шездесет три пара копачки пола је отишло за тај филм, а
друга половина
за филм Радета
Шербеџије
сличне тематике, који је сниман у Македонији. Посао сам
добио преко Југо сло вен ског
драмског позоришта – прича
Петар.
За њега је,
ка же, нај те же
склопити обућу,
направити ђон,
припремити
ци пе лу за ле пљење, али неПетар Пољак ма већег задовољства од оног
кад на крају све дође на своје место.
– Нешто замислиш, па то нацрташ,
узимаш мере према калупу... Мораш
да пазиш, јер је сваки милиметар важан. Грешке се одмах виде. Све мора
да легне. Онда шијеш, ма, дивота једна од посла! – каже он.
Петар се у последње време претежно бави шивењем кожних прслука
за бајкере и торби.
Мирјана Марић

„Каирска
султана”
Диме Друби
Године 1249.
уми ре њен
муж, султан
Египта и Сири је, унук
Саладиновог
бра та. Са кривши њего ву смрт,
она стаје на
че ло ма ме лучке војске
и заробљава
Светог Луја у
бици код Мансуре. Цео Египат јој
је захвалан. Она тада убија престолонаследника и постаје владарка. Верске власти и багдадски калиф тешко прихватају жену на престолу једне муслиманске земље...
Два читаоца који до 19. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „За шта се највише вреди
борити?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Трајно
забележено”
Едварда Сноудена
Два де сет де ве то го дишњи
Едвард
Сноуден је
2013. шо кирао свет
када је чове чан ству
от крио да
Влада Сједињених
Др жа ва у
тајности
прикупља податке о сваком телефонском позиву, текстуалној поруци и мејлу. Циљ је стварање до
сада невиђеног система масовног
надзора који би пружао увид у приватан живот сваке особе на Земљи.
Сноуден после шест година први
пут открива како је помогао у стварању таквог система и зашто је одлучио да све што зна обелодани.
Два читаоца који до 19. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је остало трајно забележено у вашој глави?”, 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
кога чекате да се једног дана врати. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Чекам да се врати моја маца
Цеца, која је пре пар месеци ишетала из дворишта и од тада јој се
губи сваки траг.” 064/2120...
„Сви бивши, али само на сатдва, чисто да виде како сам успела
без њих, па нека иду, далеко им
лепа кућа.” 063/3732...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта је за вас најзначајнији улов:
„Мислила сам да је то муж, али
прекасно сам схватила да он долази у па ке ту са сво јом ма мом.”
064/4778...
„Шестица на испиту.” 062/2343...
Д. К.
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НАША ГОШЋА: ЖАКЛИНА КИШ ЈОЦИЋ, СПИСАТЕЉИЦА

У ПОТРАЗИ ЗА ЛЕПИМ РЕЧИМА И НОТАМА,
И НЕСТАЛИМ ЉУДИМА

ПАНЧЕВАЦ: Рођени сте у Бечу. Ко је први из ваше породице живео тамо и како сте се и
зашто вратили у Србију?

Спонтано сам решила
да се укључим у
потрагу за људима
које су тражили
њихови најближи.
Пронашла сам особе
којима ни Црвени
крст деценијама није
успео да уђе у траг.
ЖАКЛИНА КИШ ЈОЦИЋ:
Моји родитељи су се отиснули
у Беч убрзо након венчања.
Отац је био професионални
фудбалер и склопио је уговор
са чувеном бечком „Вијеном”,
за ко ју је играо не ко ли ко

година. Повратак у Србију, одно сно та да шњу Ју го сла ви ју,
поклопио се са завршетком његове професионалне спортске
каријере и жељом да ја, у својој земљи, на свом језику, почнем да похађам први разред
основне школе.
l Од када живите у Панчеву? Како је изгледао ваш први
сусрет са овим градом?
– У Панчево сам стигла с непуних седам година. То није
био мој први сусрет са овим
градом. Често смо из иностранства долазили у Панчево на
летњи одмор. Не сећам се првог сусрета, али се сећам свог
слабог познавања српског језика када сам кренула у први
разред основне школе. Од рођења, све до седме године, живела сам у Аустрији, Немачкој
и Холандији, да би се тај тренд
сељења наставио током година
мог пубертета, животом у Либији, Ираку и на Кипру. Иначе, што се тиче Панчева, моји
преци га настањују безмало два
века.
l Где сте се школовали и како памтите тај период?
– Школовала сам се где се
могло (смех). Углавном у тадашњој Југославији, али и у
Багдаду (Ирак) и Бенгазију (Либија), где су тада постојале југословенске школе за децу радника из Југославије. Паралелно с похађањем тих школа,
ишла сам у интернационалне
школе у којима је настава била организована на енглеском
језику. Био је то леп, али и тежак период мог живота. Таман
склопите неко (дечје) пријатељство и поново се селите –
нови дом, ново окружење, нови људи.
l Када је музика ушла у ваш
живот?
– Музика ме је опчинила у
раном детињству. Оно што ме,
чини ми се, разликује од већине људи овде, јесте врста музике коју сам прво заволела. Била
је то класична музика, коју сам

слушала у вртићима у Бечу и
Салцбургу. Имала је снажан утицај на мене; и данас, кад чујем
валцер, имам утисак да сам мала и да с прозора стана видим
аустријска брда. С петнаест година сам завршила нижу му-

књижевност. Да ли сте се бавили писањем већ тада?
– Кажу да се писци од рођења баве писањем, са чиме се у
потпуности слажем. Писала сам
песме од детињства, потом кратке приче, освајала награде на

ФОТО: Л. МАТАЈА

Жаклина Киш Јоцић (56) рођена је у Бечу, a у седмој години се доселила у Панчево.
Писањем и музиком се бави
од ране младости, компонује,
свира клавир и гитару. Била
је солиста у многим познатим
хоровима у земљи. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду – енглески
језик и књижевност, а у преводилачке воде је упловила
пре десет година, као судски
тумач за енглески језик. Сарадник је међународних организација за проналажење људи и спајање породица и научностручни преводилац с дипломом Удружења преводилаца Србије. Превела је трилер
Мај кла Рид па та „По но во у
игри”. Написала је три романа: „Врх греха”, „Печат у црвеном воску” и „Друга шанса”,
а у припреми је и четврти.
Удата је и има две ћерке.

Жаклина Киш Јоцић
зичку школу у Панчеву, одсек
клавир, а већ пар година касније имала сам свој бенд. Наравно, утицаји у тинејџерским
годинама били су другачији, а
у складу с њима и врста музике
коју сам слушала и компоновала. У своју биографију сам уписала и наступ на „Гитаријади”
далеке 1983. године са две ауторске композиције, као и бројне наступе с хоровима под диригентским палицама великих
имена нашег хорског певања.
Музика је увек била свеприсутна у мом животу.
l Завршили сте Филолошки
фа кул тет, ен гле ски је зик и

школским такмичењима, да бих
се, истински, упустила у писање тек много касније.
l Када сте написали прву
књигу? Под којим околностима је објављена?
– Прву књигу сам написала
2009. године. Објављена је у издању „Лагуне”, која је до тада
објавила рукописе једва двадесетак домаћих аутора. „Лагуна”
је годинама имала принцип да
објављује само преводе романа
иностраних аутора, те је за мене излазак романа у издању те
издавачке куће био изузетна
част. Одмах наредне године,
2010, изашао је и мој други

роман, који је постигао леп успех
у земљи и у иностранству. Тај
роман, „Печат у црвеном воску”, преведен је у Француској и
тамо објављен 2013. године.
l Сада спремате четврту књигу. Можете ли нешто да кажете о њој?
– Трећи роман сам издала у
сопственој режији 2012. године. Сада спремам четврти роман, базиран на истинитој причи жене која је преживела Аушвиц. Њен дневник сам добила од пријатељице која је имала прилику да је упозна, редовно путујући с њом аутобусом
на линији Београд–Грац. Непосредно пред смрт поклонила је мојој пријатељици своје
записе, да би, деценију касније, папири стигли до мене, уз
молбу да, на основу тих исповести, напишем роман. У овом
тренутку не бих откривала превише детаља, али најављујем
излазак романа до краја године.
l Интересантан је податак
да се бавите проналажењем људи и спајањем породица. Како
је то почело? Шта конкретно
радите?
– По струци сам судски тумач за енглески језик. У паузама рада на преводима стручних
текстова, тендера и осталих материјала, често сам одлазила на
интернет и наилазила на разне
животне приче. Узгред, и из њих
сам повремено црпела инспирацију за писање. Спонтано сам
решила да се укључим у потрагу за људима које су тражили
њихови најближи. Убрзо се показало да сам талентована за тај
посао. Пронашла сам особе којима ни Црвени крст деценијама није успео да уђе у траг.
l Да ли имате податак коли ко сте по ро ди ца до са да
спојили и какав је осећај када
се то деси?
– Немам конкретне податке, али имам стотине писама
захвалности упућених од људи
којима сам нашла мајку, сестре,

браћу, кумове и тако даље. Спојила сам особе које су изгубиле међусобни контакт услед
ратних несрећа деведесетих,
али и оне које су контакт изгубиле из других разлога. Осећај
је неописив; осим првобитног
усхићења успехом, касније сам
често осећала обавезу да свој
дар употребим. Ако ме питате
како сам проналазила људе којима нико није могао ући у
траг, не могу да вам дам конкретан одговор. За сваки појединачни случај је постојао посебан начин и пут којим сам
ишла. На крају сам с поносом
понела назив хумане детективке (смех).
l Које су основне карактеристике српске дијаспоре данас?
– Није лако одговорити на
ово питање. Дијаспора се данас, рекла бих, дели на више
група. Већину чине они који
су избегли за време последнњих ратова, потиснувши својим бројем људе који су, пре
више од пола века, отишли из
економских разлога. Нажалост,
поново смо сведоци великог
исељавања, сада не само из економских него и из цивилизацијских разлога. Све у свему,
постоје они који и даље осећају жал за отаџбином, они који
немају где да се врате, али и
они који више неће да чују за
своју земљу.
l У ком послу највише уживате?
– У писању, дефинитивно,
мада за то имам јако мало времена. Тешко је у нашој земљи
живети од писања.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На своју породицу, посебно
на децу. Имам две прекрасне,
успешне кћери. Њихов успех,
васпитање и став према животу
сматрам својим највећим достигнућем у животу. Поносна
сам, баш сам поносна, заборавите на све претходно што сам
вам рекла из своје биографије.
Мирјана Марић

IN ME MO RI AM

СТРАТИШТЕ КОД ЈАБУКЕ

Миле Мајсторовић

Успомена на време зла

(1952–2020)

Једно од највећих стратишта у
Европи, на коме су нацисти током Другог светског рата стрељали више од 12.000 Јевреја, Срба
и Рома, налази се на шестом километру пута Панчево–Јабука.
На том месту данас је споменик
који подсећа на фашистички терор и њихово страдање.
Убиства људи чија је једина
кривица била то што су припадали за нацисте мање вредним
нацијама почела су одмах после окупације Југославије 1941.
године и вршена су наредне
три године без престанка. Немачки војници су ту свакодневно довозили пуним камионима и стрељали Јевреје, Србе и
Роме из Панчева и других места с територије јужног Баната.
Поред њих, на Стратишту су
страдали и заточеници из другог нацистичког логора у Панчеву – Свиларе, као и они који
су били затворени на Старом
сајмишту и на Бањици. У документима из тог времена остало је забележено да су нацисти
починили двоструки злочин:
поред тога што су на Стратишту готово четири године убијали људе, средином априла
1944. године су откопали све
лешеве, а онда их спалили, да
би потпуно прикрили све трагове својих недела. То затирање трагова злочина трајало је
три месеца.
У жељи да трајно обележи место на коме су нацисти вршили

стрељања послератна комунистичка власт је 1970. године
наредила архитекти Небојши
Дељи да осмисли споменик који ће асоцирати на злочине нациста. Након неколико измена првобитног идејног решења он је то и урадио и споменик је завршен 22. новембра
1981. године.
Нажалост, тај монумент, који је подигнут да би вечно подсећао на страдање хиљада људи, и сам је страдао због крадљиваца који су с њега више
пута под окриљем ноћи крали
комаде бронзе и месинга, а касније их као секундарне сировине препродавали на отпадима.
Процењено је да је Стратиште оскрнављено бар десет пута, а колико су лопови били

бездушни, сведоче и подаци да
је на том месту покрадена и
електрична инсталација. Вандалима ни то није било довољно, па су почупали каблове, чиме
је потпуно онеспособљена расвета. Штета која је нанета због
тих дивљања била је огромна.
На срећу, Стратиште је после много година током којих
је било запуштено и зарасло у
коров пре три године обновљено захваљујући акцији коју је
покренуло Министарство за
рад, социјалну политику и борачка питања. За ту намену је
уложено четрнаест милиона
динара. Током реконструкције
споменик је очишћен и враћени су му метални делови који
су нестали, као и бронзани диск
са стиховима Васка Попе и

симболима крста, Давидове звезде и точка, који представљају
успомену на страдање Срба, Јевреја и Рома.
Сем тога, на споменичком
комплексу је постављено и осам
рефлектора, као и исто толико
камера за видео-надзор које су
повезане с Полицијском управом у граду, захваљујући чему
на Стратишту више нема лопова и крађа.
Нажалост, у Панчеву и околини има оних који на Стратиште одлазе за Први мај на
пик ник и ро шти ља ње. Та ко
нешто је апсолутно непримерено на месту где је стрељано
из ме ђу де сет и два на ест
хиљада људи и где се одаје
пошта жртвама нацистичког
безумља.
М. Г.

У суботу, 8. фебруара, спортским
Панчевом се проширила тужна вест
– умро је Миле Мајсторовић.
Популарни Мића Мајстор је прве
рукометне кораке начинио 1966. године, а потом је постао део и новоосноване „Динамове” школе рукомета која је радила под будним оком
врсног стручњака Токија Рагуша.
Мајсторов таленат је био одмах
уочљив, па је већ с непуних седамнаест година дебитовао у првој екипи „Динама” на утакмици у Загребу. Поверење му је оправдано указао наш легендарни рукометни тренер Роби Сенеши. Миле Мајсторовић је за први тим „Динама” одиграо
осамдесетак утакмица и притом постигао тридесетак голова. Али статистика није бележила оно у чему је Мића Мајстор био прави велемајстор – луцидно проигравање саиграча и стварање прилика да они постижу голове...
Његова крхка конституција није издржала све већу робустност врхунског рукомета, па је своје умеће у овом спорту приказао у неколико околних места и у нижим ранговима такмичења.
А када је одлучио да се повуче с терена, није могао и из
рукомета. Није се задржао дуго као судија, сам је био свестан да за то једноставно није предодређен, али се зато као
тренер, стваралац и вођа, задржао дуго – све док му је здравље то дозвољавало. Свој креативни рукометни печат оставио је у клубовима из околних места, јуниорској екипи „Динама”, а врхунац тренерске каријере доживео је с почетка
двехиљадитих, као тренер популарних панчевачких „малених” – Женског рукометног клуба „Динамо”.
Миле Мајсторовић је многим играчима и играчицама дао
свој лични рукометни имиџ – креативност, виспреност, свевидост... Препознаће се они сами, а и пратиоци рукометних
збивања у граду их свакако препознају...
На крају још нешто, али не мање важно: Миле је био један
од иницијатора формирања Удружења рукометних ветерана
„Динама”, које још увек постоји и веома је активно.
Хвала и збогом, наш (веле)Мајсторе!

Петак, 14. фебруар 2020.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел зафиру,
годиште 2002, нерегистрован, цена 2.300 евра.
063/278-421. (288319)
НА ПРОДАЈУ астра Х, 1.7,
ЦДТИ, караван, 2007.
глдиште. 065/332-12-59.
(288549)
ФОРД фијеста, 1998. годиште, нерегистрован,
још један у деловима, цена договор, звати после
17 сати, +4676 920-7966
viber 064/525-77-85.
(1288618)

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

(2/285971)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

ПРОДАЈЕМ хаварисан ситроен ксара дизел. Тел.
060/050-46-22. (288631)
ПРОДАЈЕМ пежо 106 1,
регистрован до 0401/2020. 061/241-96-28.
(288634)

ПОЛО 1.4, 2003, петора
врата, фул опрема, регистрован. 064/130-36-02.
(288665)
ДАЧИЈА логан, 1.4, 2006,
фул опрема, није регистрована. 064/587-50-24.
(288665)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005, регистрован.
060/311-29-64. (288732)

ПЕЖО 1.1, 2001, 3 В,
металик плав, атестиран
плин, гаражиран, добар.
064/856-60-65.
(288705)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, 2007, петора врата,
фул опрема. 064/130-3602. (288665)

МЕРЦЕДЕС бенз. ЦДИ,
путнички, у супер стању,
власник. 063/436-863.
(288767)

WV CADY 2005. годиште,
2.0, ТДИ, теретни, хитно,
2.200 евра. 063/256-191.
(288753)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/130-36-02.
(288665)

ОПЕЛ астра 2005, каравна, стање без улагања,
екстра, власник.
063/436-863. (288767)

РЕНО клио дизел, 2003,
1.5 ДЦИ, 3 В, бео, одличан. 064/142-55-93.
(288705)

ОПЕЛ корса Д, 2007, 1.3,
мултиџњет, спорт, шест
брзина. Хитно, 2.500
евра. 063/256-191.
(288753)

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

(7/274828)

ФОРД КА 1.3, 2002. регистрован, прва боја, 850
евра. 063/140-62-92.
(288675)

ПРОДАЈЕМ хаварисан ситроен ксара дизел. Тел.
060/050-46-22. (288631)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катаПОТРАЖЊА
лизатора, продаја делова,
ОТКУП свих врста возила, долазим на адресу.
брза исплата до 5.000 евра. 069/203-00-44,
066/409-991. (288426)
064/300-40-01. (288615)

ВОЗИЛА

КУПУЈЕМ аутомобиле од
90 до 1.800 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(288786)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.600 евра.
062/193-36-05. (288785)

300-820, 300-830
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ШПОРЕТ на бутан и бутан боцу продајем.
013/352-038. (288771)

МАШИНЕ
ВИЉУШКАР линде Х 25,
1982, мотор дајца, у добром стању.
064/144-37-33. (288522)

ПЛИНСКИ камин са два
горионика, повољно.
063/256-191. (288753)

КУПОПРОДАЈА
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на првом нивоу
Конструкторове гараже,
Котеж 2. 063/122-55-22.
(288669)

ПОТРАЖЊА

ТРОСЕД, две фотеље, старинска витрина, мушки
бицикли, сеф. 064/29046-44. (288540)

ПРОДАЈЕМ исправну
веш-машину, половне делове веш-машина,
замрзивач. 064/129-7360. (288712)
ПРОДАЈЕМ 2 комада ТА
пећи, по 2.5 кв. 060/37808-90. (288747)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Со- КУПУЈЕМ полован намедари. 060/551-64-50.
штај, перје, плинске боце
(288638)
и остало покућство.
066/900-79-04. (288530)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СУВО ДРВО, са превозом,
мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)

ПРОДАЈЕМ собни тренажер, као нов, договор за
цену. 061/132-54-21.
(288560)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од
4.500, столице од 1.600.
060/600-14-52. (288590)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 060/500-3091, 013/632-145. (288360) ТРОСЕД, двосед и фотеља у одличном стању.
Тел. 064/866-23-56.
(2886239

ПРОДАЈЕМ косачицу на
бензин, шпорет на дрва,
АПН 4, перомат. 061/64462-07. (288633)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кукхињске елементе, судоепра 3.000, нова.
063/773-45-97. (2886439

ПРОДАЈЕМ товне свиње
беле, 120 кг, цена 170 динара. 064/552-59-49.
(288531)
ФЕЛНЕ и гуме 15 х 195 х
55,, за форд, фелне и добре гуме 17 х 225 х 45, за
пасата, може и замена за
фелне 16 инча. 063/89267-29. (288586)

НА ПРОДАЈУ балирана
детелина, цена повољна.
Тел. 064/539-62-04.
(288647)
ПРОДАЈЕМ пиштољ застава М 70, кал. 7.65,
искључиво купцу са уредном дозволом МУП-а.
061/276-96-36. (288662)
МАШИНА WA 583. Тел.
064/121-99-24. (288653)

НА ПРОДАЈУ круачи и
прекрупаре, на струју и
ручни. 064/135-10-12.
(288521)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци и свиње. Могућност клања и печења.
060/037-11-96. (288667)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто и столице. 062/85495-98. (288519)

ПРОДАЈЕМ јечам, овас,
кукуруз, пшеницу.
064/306-87-33. (288760)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат, душеке, ормаре,
инвентар за купатило.
064/143-52-98. (288707)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 506, апарат за
варење, старински писаћи сто, врабца са куком,
кухињске едлементе, ормаре, витрину.
064/139-04-48. (288710)
ЈАБУКА зуа ракију, продајем и довозим. Тел.
061/142-23-69. (288719)
АЛФА пећ камин, фрижидер, веш-машина,
комбиновани фрижидер,
ТВ. 063/861-82-66.
(288700)

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
старо гвожђе, телевизоре,
долазим на адресу.
061/148-01-31.
(288428)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (288428)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (287761)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово,
акумулаторе, веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре.
061/206-26-24. (288704)
КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазимо. 061/321-77-93.
(288704)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у
Иванову кућу од 100 квм,
са нуспросторијама на 17
ари, легализовано.
062/415-359, 064/828-3626. (288115)

KnjiæDUDLGDURWHND

ПРОДАЈЕМ плац на Златибору, цена 800 евра по
ару. 069/158-63-76.
(288557)

9HOMND3HWURYLýD6WUHOLäWH

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Јабуковом цвету код Брестовца. 069/158-63-76.
(288557)

U ponudi:
veliki asortiman
äkolskog pribora
igracaka i raznih poklona
Tapeta samolepljivih

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, потез Ливадице.
319-754, 061/153-34-61.
(288554)
ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, може замена за
Панчево. 069/158-63-76.
(288557)

КОФЕР шиваћа машина,
угаона гарнитура, самачки кревет, сто, столице.
063/861-82-66.
(288700)

ПРОДАЈЕМ плац у БреКУПУЈЕМ секундарну систовцу, Јабуков цвет на
ровину, гвожђе, лимузине
Дунаву. 069/158-63-76.
за отпад, веш-машине, за(2885579
мрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (288704)

ПРОДАЈЕМ новији кауч
на расклапање и двоја
собна врата дрво-стакло.
062/424-128.(28755)

ОТКУП гвожђа. Долазак
на адресу. Исплата одмах. 066/855-99-72
(СМС)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом, стара Миса, 7 ари 064/514-12-98
(СМС)
НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом. Стара Миса, 7 ари 064/514-12-98
(СМС)
ОМОЉИЦА, строги центар, продајем
једноипособан стан.
064/021-19-31. (и)
СТАРИ ТАМИШ, новија,
110, четворособан, 6.5
ари, 40.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(288638)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари, викендица, струја,
вода, 18.000. (679), „Трем
01”, 0673/836-23-83.
(288604)
ПРОДАЈЕМ трособан дворишни стан у Војловици,
канализација, плац.
0’64/212-32-94. (288610)
ВОЈЛОВИЦА, 20 ари, 240
квм, одлична, 93.000. Миса, три етаже, 240,
65.000. (338), „Јанковић”м 348-025. (288614)
КУЋА, центар, две етаже.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (288626)
КУЋА, 280 квм, Глогоњ,
центар, три стамбене јединице, локал.
060/044-41-84. (288641)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа 12
ари плаца, подрум, помоћне просторије,
Старчево. 065/262-40-30.
(288654)

ПРОДАЈЕМ халу недовршену са плацем од 20
ари. 063/389-972.
(288740)
БРЕСТОВАЦ, 84 квм,
укњижена, 7 ари, 16.500,
Самош, 137 квм, 29 ари,
12.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)
КОЗЈАК, ова, две етаже,
160 квм, 37 ари, прелепа,
22.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)
ПЛАЦ 6 ари, 1/1, три куће
100 + 70 квм + 60 квм,
посебан улаз и бројила,
30.000 евра фиксно. Хитно, 063/721-62-13.
(288780)
ПЛАЦ, Миса, 4.42 ара,
папири, вода, 19.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)
КУЋА, 100 квм, 4 ара,
20.000, реновирана, усељива, Козарачка.
063/721-62-13. (288779)
КУЋА, нова монтажна, 70
квм, 15.000 евра. Козарачка. 063/721-62-13.
(288779)

КУЋА, центар, нова луксузна, за уживање и
бизнис, 196 квм, власник,
137.000 евра, договор.
063/232-757. (288567)
АМК продаје – Тесла, кућа 170 квм, 4 ара, само
87.000. 061/262-08-44.
(288589)
ПРОДАЈА богатог имања
у Владимировцу, више од
500 квм, на 28 ари, ново,
лукс, за само 80.000.
АМК, 061/262-08-44.
(288589)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19
ари плаца, Банатско Ново
Село. 066/887-84-00.
(288622)

СТАРЧЕВО, усељива кућа, помоћни објекти, 9.5
ари. Тел. 063/725-99-37.
(288566)

КУЋА, шири центар, 100
квм, око 3 ара, 85.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(288714)

ПЛАЦ на Баваништанском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 063/16397-17. (288625)

ПЛАЦЕВИ, градско грађевинско, погодно за све
делатности. 064/212-5252. (288629)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 49 ари, Новосељански пут. бр. 31.
064/131-42-02. (288680)
ЦЕНТАР, дворишна кућа,
76 квм, 1.5 ар, 44.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(288714)
ПЛАЦ, центар, 18 ари.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (288626)
НОВА МИСА, 180 квм,
гаража, 1.5 ар, 59.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288718)

КУЋА, 60 квм, 13.000
евра, 1/1, Козарачка, 2
ара. 063/721-62-13.
(288779)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН, 40 квм, улица 7. јула, Црна мачка, први
спрат, реновиран. Вреди
погледати, 30.000 евра.
Није фиксно. 061/149-2722. (288066)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 98 квм, хитно.
064/944-40-79 (288583)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, 64 квм, 21.000;
Маргита, 30 квм, 27.000.
069/655-214. (287841)
ПРОДАЈЕМ нов четворособан стан дуплекс, 115
квм, подно грејање, лифт,
Иве Курјачког 35, 69.000
евра. 069/214-41-49.
(288026)
СОДАРА, једноипособан,
45 квм, други спрат, власник, 42.000 евра.
064/300-40-01. (288413)
АМК – издвојена понуда.
Центар, квалитетна зграда, код МУП-а, 67 квм, за
само 49.900. 061/262-0844. (288589)
АМК куповина станова,
брза реализација. Хитне
продаје – исплата одмах.
АМК некретнине. Његошева 12. 061/262-08-44.
(288589)

СТРОГИ центар, салонски, 173 квм, идеалан и за
пословни простор. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288666)
АМК сениорски програм
за 65 + . Правни начини
за квалитетнији стандард.
Позовите. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (288589)
ШАНСА, шармантан
пентхаус, центар, новоградња, 171 квм, само
99.900 евра. АМК, Његошева 12. 061/262-08-44.
(288589)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

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

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

КОТЕЖ 2, трособан, V, 78
квм, ЦГ, 50.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (288718)
СОДАРА, 54 квм, ЦГ, IV,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (288604)
ТРОИПОСОБАН, 83 КВМ,
цг, vi, 55.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (288604)
КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, IX, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (288626)
СТРЕЛИШТЕ, лукс трособан стан, ЦГ, IV, две
терасе, власник. 064/16357-59. (288600)
МИСА, двособан, III, пот,
58 квм, очуван, 29.0000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (288638)
ЦЕНТАР, прелеп новији,
71,55 квм, трособан,
68.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (288638)
ПРОДАЈЕМ стан, 38 квм,
Београд, Кумодраж или
мењам за Панчево.
064/438-12-35. (288706)

ТЕСЛА, новија зграда,
једноипособан, комплетно намештен, III, ЦГ,
46.000. (396), „Лајф”,
ЦЕНТАР, строги, I, ЕГ,
фул реновиран, двособан, 061/662-91-48. (288721)
68 квм, 1.200. „Гоца”,
ТЕСЛА, двоипособан, ЦГ,
063/899-77-00. (288714)
II, 42.000, Содара, једно-

ТЕСЛА, двособан, 45, I,
тераса, фул, сређен,
38.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(288784)

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

(7/279775)

ЦЕНТАР, 1.0, I, 34.000,
дворишно, 65, реновирано, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(288614)
АМК, процена продајне
вредности. Ваше некретнине. Продаја –
куповина. Његошева 12.
061/262-08-44.
(288589)
ЦЕНТАР, кдвособан, III,
реновиран, ЦГ, 48.000;
Карађорђева 48 квм, II,
48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (288721)

ТАМИШ КАПИЈА, 78 квм,
двоипособан, IV, ЦГ,
дворстран, 72.000, договор. „Олимп”. 351-061,
063/494-898. (288437)
НОВА МИСА, трособан,
80 квм, ВПР, гаража,
49.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288718)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар,
58.000 евра. 064/171-2270, 064/090-10-92.
(288695)

ипособан, II, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (288721)
АМЕРИЧКЕ, четворособан, 93 квм, 18 квм,
тераса, изворно, VII,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (288721)
ТЕСЛА, изузетан једноипособан стан са
стварима,а 45 квм,
47.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (288511)

МАРГИТА, четворособан,
102 квм, I, гаража, гас,
77.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(288718)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, потребни станови, куће,
плацеви, брза сигурна исплата. 061/662-91-48.
(288721)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(288718)
КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан. Исплата истог дана.
064/385-31-15. (287498)

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

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

МИСА, двособан, 57 квм,
35.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (288511)
ТЕСЛА, ВП, 53 квм, двособан, тераса, празан,
37.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, 55.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(288784)
МИСА, двоипособан, I, 54
квм, ЕГ, сређен, 36.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)
КОТЕЖ 1, сутерен, 35
квм, ЦГ, усељив, 20.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288784)
СТРЕЛИШТЕ, V, 37 квм,
две терасе, сређен, ЦГ,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(288784)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови, куће,
све локације, брза реализација. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(288784)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (288604)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (288533)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
„Олимп”, 351-0651,
063/274-951. (288715)

ИЗДАЈЕМ мањи стан са
ЦГ, на Маргити. 064/17126-69.

КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах,
агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(288751)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештене нове станове у центру
063/313-005 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на
Стрелишту. 064/420-7844. (288578)
ИЗДАЈЕ се потпуно опремљен једнособан стан на
Стрелишту. 067/705-0817. (288581)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан са грејањем на
ТА пећ. 066/656-28-62.
(288612)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

Клинички центар
Србије

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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ПРОДАЈЕМ пословни
објекат 620 квм, са властитим паркингом.
064/143-52-98. (288707)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
центар, С. Милетића, трећи спрат, дуплекс, тераса,
клима, телефон, као нов,
бела техника, погледати у
суботу поподне, звати од
10 до 20 сати, сваки дан.
063/256-000.
(288688)

ИЗДАЈЕМ локал у Панчеву, др Фогараша.
064/866-22-70. (288722)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Содари,
цена 150 евра. 063/86802-06. (288758)

ГАРСОЊЕРА, центар, намештена, ТА, wi/fi, 125
евра. Тел. 069/113-00-73.
(288073)

ЛОКАЛИ

ВЕЋИ дворишни намештен једнособан +
гарсоњера дворишна, намештено. Стрелиште,
362-406, 064/218-83-45.
(288631)

ТРАЖИМ цимерку (студента), 063/851-88-03,
само до 16 сати. (288709)

НОВ магацински простопр са двориштем,
производне просторије,
локал, Јабука.
063/351-709.
(288765()

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
061/635-24-49. (288649)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
кругу Бопнице, тренутно у
раду. 060/443-17-57.
(288702)

ИЗДАЈЕМ локал на ЗелеИЗДАЈЕМ локал од 86
ној пијаци, ламела 1,
квм, код Аутобуске стани- локал 4. Тел. 064/122-21це. 063/278-421. (288319) 56. (287728)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична локација, смарт блок, 34 квм.
064/006-43-33. (288355)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм,
шеталиште, два излога,
центгар, Његошева 2.
065/334-32-80. (288734)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
45 квм, погодан за канцеларију, бутик,а потеку.
063/101-69-37. (288564)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, центар 75 квм.
063/389-972. (288740)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/825-83-25. (288783)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
У ОМОЉИЦИ ускоро се
отвара шивара. Потребно
пет радница ан шивењу
на индустријским машинама, са искуством и без
искуства. 064/147-57-01.
(288084)

ИЗДАЈЕМ халу производно-магацински простор
150 квм, Баваништански
пут. 063/644-353.
(288591)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар,
wi/fi, паркинг, одмах усељиво, повољно.
065/691-88-23. (288682)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2. 060/031-20-28.
(288711)

ЦЕНТАР, издајем локал,
угао ЈНА и Максима горког. Све намене,
употребна дозвола.
063/372-124. (288669)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни
простор у Његошевој, погодан за канцеларију.
Тел. 063/313-848.
(288556)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
централно, кабловска, интернет, нова Миса, 120
евра. 064/318-90-95.
(288646)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, ТА
пећ. Тел. 013/352-710.
(288685)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у кући, Стрелиште.
062/806-15-85. (288696)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
од 46 квм, у центру, ЕГ на
струју. 064/440-20-89,
063/775-84-53. (288698)
ИЗДАЈЕМ стан од 40 квм
у Панчеву, Кикиндска 6,
новоопремљен, 250 евра
месечно (намештен). Тел.
064/184-87-50. (288746)

ИЗДАЈЕМ суперкомфорну кућу са три трособна
одвојена стана са гаража- ИЗДАЈЕМ супер кућу, пома. 063/301-151,
годну за раднике, фирму.
063/801-09-85. (288733)
063/301-151. (288733)

ЛОКАЛ издајем, аутобуска станица, пијаца.
Ослобођеа 3, све намене,
употребна дозвола.
063/372-124. (288669)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, 20
квм. 064/348-05-68.
(287782)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор у центру града,
200 квм + подрум 35 квм,
паркинг испред. Контакт
064/640-32-80.
(288644)

ПОТРЕБНИ пица-мајстори, раднице за припрему
сендвича и палачинки,
рад на каси.
064/555-33-34,
coaslavnic@yahoo.com
(288341)
ПОТРЕБНЕ жене за рад
на индустријским шивачим машинама.
062/471-951 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
код градске библиотеке,
Немањеина 5. 064/13406-06. (288619)
ЦЕНТАР , локал 12 квм,
10.000 евра, идеалан за
канцеларију. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288666)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ЛОКАЛ, пијаца, 10.52
квм, 8.000, у раду. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (288784)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
3512-105.

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локале у центру, 83, 125, 160, 243.
064/143-52-98. (288707)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у кафићу. Тел.
060/078-28-23 (СМС)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН вулканизер
или помоћни радник за
вулканизерске послове.
Могућност обуке
013/251-17-22,
066/432-821 (СМС)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари.
063/320-847. (287857)
ПЕРИОНИЦИ аутомобила
потребан радник за дубинско прање возила.
061/551-95-31. (288216)
ПОТРЕБНА продавачица
и радница у пекари.
062/821-47-70. (288288)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку потребни радници у кухињи и
ПОТРЕБАН радник за
конобари. 063/216-788.
рад на фарми крава.
064/160ч-56-68. (288763)
(288744)

ТРАЖИ

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

ОГЛАСИ

Петак, 14. фебруар 2020.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица
са искуством. Caffe picaso Панчево.
065/504-91-07. (288436)

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.
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АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Мака 17” потребан радник
са или без искуства.
061/551-95-31. (288603)

ГОЛУБ такси тражи возаче таксија. Неопходни
услови: завршена средња
саобраћајна школа, пет
ФРИЗЕРСКОМ салону погодина искуства на послотребна искусна фризерка
вима возача или
за стлани радни однос.
Ћевабџиница „Хало Лековац”
поседовање Ц категорије
060/157-18-54. (288775)
Тел. 063/897-55-04
са било којом средњом
(6/284892)
школом. Контакт Марија
ПРОДАЈЕМ посао у раду
Симоновић, 060/663-64ПОТРЕБАН радник за
– ћевабџиница, са ком63, радним данима од 8
одржавање имања и куће.
плетним инвентаром.
до 16 сати. (288617)
Потребно је основно зна061/807-62-99. (288741)
ње коришћења алата,
КРЧМИ „Шареница” потримера, косилица... и
требна конобарица. Тел.
поседовање возачке Б ка- 064/349-93-43. (288639)
ПОТРЕБАН радник Зоки
тегорије. 064/158-08-21.
стакло. 064/131-72-85.
ПОТРЕБНА жена за до(288577)
(288736)
пунски рад, мешење еста.
Л063/788-52-17. (288651)
ПРИВАТНОЈ фирми потребан Квелектричар, два
извршиоца и два приправника. 062/847-00-95.
(2886569
ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 062/404-144.
(288660)
ПОТРЕБНЕ раднице у пицерији, са искуством.
062/404-144. (288660)
ПОТРЕБНА искусна жена
за негу полупокретног болесника (жене).
013/346-146. (288793)
ПОТРЕБАН тракториста
са искуством за рад у пољопривреди у Долову.
Тел. 064/200-56-92.
(288759)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан радник са Б
категоријом, ноћни рад.
062/806-02-58. (288555)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(288592)
РЕСТОРАНУ потребни конобари/це и помоћна
радница у кухињи. Тел.
064/383-89-68. (288587)

ПОТРЕБНА радница. Caffe ART, Немањина 2.
Доћи лично. (288595)

ПОТРЕБНА жена за спремање кафића.
069/364-10-04. (288716)

БОРНЕО пицерији потребни: помоћни радник
ку кухињи, пица-масјтор,
радник за одржавање хигијене. 064/149-99-73,
063/870-17-50.
(288788)

ПЕРЛА, потребан конобар или конобарица.
065/344-54-66. (288707)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90
ПОТРЕБАН мушко-женски фризер/фризерка у
салону у центру. 064/38055-41. (288597)

ТРАФИЦИ у центру потребан радник.
064/213-10-49. (288788)
БРЗА ХРАНА на Стрелишту тражи радника.
065/205-10-52. (288788)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (288412/р)

КОНКУРС

за пријем у радни однос:

1. Возач аутобуса (плата 75.000)

Услови: возачка дозвола са Д категоријом, лекарско уверење, квалификациона картица.
2. Приправници на стручној пракси – следеће стручне спреме:економски, саобраћајни,

машински и туристички смер

• Организујемо једнодневне излете из Панчева у манастире Тумане и Нимник,
са обиласком Голубца. Резервација је обавезна, ограничен је број путника.
Термини су: 22. март (Младенци); 12. април (Цвети) и 19. април (Васкрс) •
Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(288318)

СТОЛАРСКЕ услуге: кухиње и плакари по мери,
поправке, преправке.
371-274, 064/176-88-52.
л(288532)

ГИПСАРСКИ радови. Брзо, повољно.
065/523-02-73. (288569)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници,
венецијанери, гуртне.
Уграђујем/поправљам.
064/181-25-00. (288576)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852МАТЕМАТИКА, статисти22-43. (288543)
ка, физика,
информатика, могућност
месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(288594)

Због повећаног обима посла
DOO „EKO MABER INŽENЈERING”
Панчево,
запошљава

ВОЗАЧЕ Ц и Е категорије
Заинтересовани возачи могу да дођу
лично, у седиште фирме, у Улици
Спољностарчевачка бр. 153, Панчево
или да се јаве на број 013/352-350

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (288538)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
двадесет пет година искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (288761)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно. Пензионерима попуст.
061/626-54-06. (288774)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(2898776)

ИЗВОДИМО фасадерске
и изолатерске радове.
063/246-509. (288541)
КЕРАМИЧАР, постављање свих врста плочица и
комплетна адаптација купатила. 061/249-29-90.
(288570)

Kompanija Euro Bravo bavi se proizvodnjom ALU I PVC
stolarije i proizvodnjom fasada.

Potrebni radnici za rad u proizvodnji i montaži
za proizvodni pogon u Vojki (Stara Pazova) .
Za sve informacije zvati radnim danima od 9 do 17 sati
na broj telefona +381 64/862-03-33

ПОМОЋ у кући, чувала
бих старију особу.
064/409-50-85. (288777)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
(288620)
радови. 061/636-27-10.
(1288782)
ШТЕМОВАЊЕ бетона, рушење кућа, одвоз шута.
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
061/193-00-09. (288624)
рдови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73. СТОЛАРСКЕ и браварске
(288569)
услуге. Александар,
064/157-20-03. (288487)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
дрво које вам смета.
оштећених када. 064/354063/369-846. (288573)
08-09. (288648)ж

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, припремаза малу матуру. 061/360-49-74.
(288766)
ОСНОВЕ елекетротехнике, часови за
средњошколце. 061/36124-33. (288766)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, керамика, повољно, проверите.
061/141-38-02. (288772)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере,
купатила, адаптације, замене, поправке, одмах.
013/331-657, 064/495-7759. (288596)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке
купатила, славине, вентили, одгушење
канализације. 061/19300-09. (288624)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
koja se bavi proizvodnjom čelične konstrukcije
oglašava potrebu za zaposlenjem:
– PREDRADNIK, uslov: završen tehnički smer, znanje
čitanja tehničke dokumentacije
– TEHNIČAR KONTROLE, uslov: završen tehnički
smer, znanje čitanja tehničke dokumentacije
– BRAVARI sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije
– ZAVARIVAČI sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

300-820, 300-830
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ПОСАО

ОГЛАСИ

„INOX-PRERADA” d. o. o. Панчево, оглашава

ПОТРАЖЊА

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа,
бетонирања, искочи, одношење ствари.
064/122-69-78. (288687)
ПЕНЗИОНЕР, чувам све
врсте грађевинских објеката, повољно.
013/352-203, звати око 21
сат. (288627)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-93.
(288645)
ПОТРЕБАН

возач Ц категорије
и

физички радник
на Стоваришту
„Голија”
За договор доћи лично
од 12 до 16 сати.
Тел. 063/776-56-58

РУШЕЊА кућа, бетона,
обарање стабала, бетонирања, чишћења таван,
итд. 060/035-47-40.
(288687)
Потребна женска особа
за посао

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

Ћевабџиница

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације,
поправке водокотлића,
чесми, вентила, бојлера,
фина монтажа, адаптација купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (288708)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и
лакирање. 601-892,
065/314-90-18. (288720)
ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (288704)
ГИПСАРСКИ радови. Брзо, повољно.
065/523-02-73. (288569)

КОНКУРС
за следећа радна места:
– Помоћни радник ..............................2 извршиоца
(за рад у производњи)
– Бравар-приправник .........................2 извршиоца
(за рад у производњи)
Конкурс је отворен до 29. фебруара 2020.
Молбу можете доставити лично на адресу фирме,
Ул. Новосељански пут 169
Контакт телефон: 064/640-32-84, од 8 до 15 сати.

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица, повољно. 063/744-08-24.
(288726)
УСЛУГЕ заваривања, репарације, теренски
излазак, израда, монтажа
челичних конструкција.
060/424-29-93.
(288730)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (288538)

РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/89421-80. (288677)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила,
канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(288563)
РОЛО-НАЈ нуди: поправку, уградњу, ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, најповољније.
063/894-21-80. (288677)

РОЛО-НАЈ нуди уградњуизраду хармо-врата,
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
туш-кабина, комарника,
оштећених када. 064/354- најповољније. 063/89408-09. (288648)ж
21-80. (288677)

marketing@pancevac-online.rs

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите.
062/816-66-78. (288692)
СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА,
монитора, даљинских,
дигиталних рисивера.
„Плус”, нова адреса,
Браће Јовановић 56.
063/877-38-21,
066/579-39-58. (288690)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових,
преправка/поправка старих, расвета.
063/644-353. (288591
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361,
064/122-68-05. (288769)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха и
намештаја. Сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (288769)
СЕЛИДБЕ, транспорт
комбијем и камионом,
демонтажа, монтажа намештаја, изношење
непотребних ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (Ф)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, израда нових, преправка,
поправка старих, расвета.
063/644-353. (288272)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (288661)
ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут.
064/354-69-94. (288737)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, гаранција.
Www.baltokad.co.rs
065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту АТП-а на име Јанковић Милосав.
(288756)
ОГЛАШВАМ неважећопм
годишњу аутобуску пензионерску карту АТП-а на
име Томислав Денић.
(288575)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да лупозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203.
(288627)
МУШКАРЦУ за дружење
потребна жена, девојка.
065/569-64-86.
(288710)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници,
венецијанери, гуртне.
Уграђујем/поправљам.
064/181-25-00. (288576)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
Тел. 251-19-81, 063/852намештаја. Селите се без
22-43. (288543)
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74.
УСЛУГЕ
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (288692)

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

ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-6994. (288737)

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno
posluje već skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu, Bulevar despota Stefana 115.
*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*
Poziva sve zainteresovane da se prijave na

OGLAS
za poslove:
1. Magacioner
– zadaci radnog mesta: prima i izdaje robu i
ambalažu iz magacina; vrši slaganje, sortiranje i pakovanje robe, ambalaže i paleta; vrši popis robe;
izrađuje izveštaje po nalogu Rukovodioca
skladištenja;
– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak.
Iznos pocetne zarade 48.000,00
Prijave slati na posao@scb.rs
SMS prijave 064/824-2825

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-6674.(288692)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији.
063/253-028, 064/444-6674.(288692)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (288692)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (287623)

300-820, 300-830

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС 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
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево-Банатско Ново Село
Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево-Банатско
Ново Село ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 14. 02. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 25. 02.
2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
24. 03. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

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

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
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
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр. 4645 К.О.Панчево, за планирану
изградњу вишепородичног стамбеног објекта
По+П+3+Пс, у улици Јосифа Маринковића бр.41,
израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО, Панчево, за инвеститорa „Sun Petrol” , DOO, Панчево,
Баваништански пут 487
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 14. 02. 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.

План генералне регулације насељеног места
Качарево
Излаже се на јавни увид План генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту
План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 14. 02. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 25. 02. 2020.
године у 13 сати, у Малој сали зграде градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
24. 03. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.
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6. фебруара 2020. године престало је да
куца срце наше мајке

МИЛОЈЕ ЈАНКОВИЋ
Сада спава, судбина му је била зла. Његова душа поживе, отишао је кад му је анђео нестао.
То му је природа подарила, његове седе косе,
сада је ноћ пала а дани нам тугу донесе.
Нека твоје благо и велико срце одјекује небом...
Остајемо вечно ожалошћени.
Твоја супруга ДРАГИЦА, ћерке РУЖИЦА,
ЈАСМИНА, ГОРДАНА, брат ДРАГАН,
унуци и зетови

РАДИЦА ОКА

Последњи поздрав
брату

Твоја доброта, безгранична љубав, оптимизам и снага вечно ће
сијати у нашим срцима.

1945–2020.
од НАТАШЕ, ДРАГАНА,
МАЈЕ и МИЋКА
(46/288681)

МИЛОЈИ
ЈАНКОВИЋУ
МИШКУ
1945–2020.

Волимо те и никада те нећемо заборавити.

Неутешна породица

Син ЗОРАН, ћерка ДАНИЈЕЛА,
снајка КЛАРА и зет СЛАВКО

(70/288637)

(53/288608)

Последњи поздрав

6. фебруара 2020. престало је да куца срце наше баке

РАДИЦИ ОКА
МИЛОЈИ
ЈАНКОВИЋУ
МИШКУ

Хвала ти мајко на дивним тренуцима, великој бризи и саветима које си нам несебично давала и увек била уз нас.

Последњи поздрав најбољој супрузи, мами и баки.

(84/288671)

Последњи поздрав
стрицу

МИРЈАНЕ ХЕТИХ

1952–2020.

1952–2020.
Породица ВЛАЈИЋ
(71/288637)

Последњи поздрав

од брата ДРАГАНА,
снајке РАДМИЛЕ
и остале родбине

РАДИЦА
ОКА
Последњи поздрав
драгој комшиници од
породица УРОШЕВ,
БРКИЋ, КОВАЧЕВИЋ,
ЉУБАНОВИЋ
и ДИМИЋ
(69/288635)

(47/288601)

7. фебруара 2020. напустио нас је наш

Последњи поздрав
драгој комшиници

МИРЈАНЕ ХЕТИХ
Драга бако, увек си била ту кад смо желели
игру, када нам је требала помоћ у лектири и
домаћим задацима.
Све наше тајне си чувала.
Пуно лепих тренутака и успомена нас веже за
тебе.
Хвала бако, волимо те заувек.
Твоји унуци: АЊА, МИА, НЕМАЊА и СТЕФАН
(52/288608)

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

ТОМИСЛАВ
НОВЕСКИ
Никада те нећемо заборавити.
Твоја ћерка ЈАСМИНА
са породицом
(91/288689)

ТОМИСЛАВ
НОВЕСКИ
Никада те нећемо заборавити. Увек ћеш бити у
нашим срцима.

Последњи поздрав супругу, оцу и деди
107. генерација Гимназије „Урош Предић”
(36/288579)

Још један од нас је прерано отишао у неповрат

РАДИЦИ
ОКА

Супруга СТОЈАНКА
и син ДЕЈАН
са породицом

од ЗЛАТКА,
МИОМИРЕ, ДУЦЕ
и ДРАГАНА

(92/288681)

(95/288691)

Последњи поздрав
комшији

ДАНИЕЛ ЛЕНХАРТ

СЛОБОДАНУ КАПИЋУ
14. III 1945 – 11. II 2020.

Твоје IV-8 Гимназије „Урош Предић”
(15/288550)

Ожалошћени: породице КАПИЋ

ДАНИЕЛУ
ЛЕНХАРТУ

(112/288735)

КРСТАНА СТАНОЈЕВИЋ ЦАНА
У понедељак, 17. фебруара, због
Дана државности, благајна и
редакција „Панчевца” неће радити.
Већ у уторак благајна ће радити
по регуларном радном времену,
од 8 до 18 сати, и тог дана ће важити
уобичајени попуст на све услуге
„Панчевца”.
Радно време у среду је стандардно
– од 8 до 15 сати.

Последњи поздрав тетки од ВЕСНЕ и ЉУПЧЕТА
са породицом
(120/288748)

Станари
у Моравској 14
(30/1288565)

СЛОБОДАН
КАПИЋ
Тешко је прихватити
да те више нема.
Нећемо те заборавити
Породица
БОЛЕСНИКОВ
(132/288770)

МИРЈАНА
ХЕТИХ
Последњи поздрав
од сестре АНЂЕ и породице ИБРАХИМОВИЋ
(81/288664)
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С огромним болом и тугом обавештавамо наше кумове, пријатеље
и многобројну родбину да је наш анђео

С огромним болом и тугом обавештавамо наше кумове, пријатеље и многобројну родбину да је наш анђео

ДАЛИБОР
СИМОНОВИЋ
1984–2020.
Срце плаче, душа боли,
дани су пред нама...
Недостајеш.

АНКИЦА ГАЈИЋ
1970–2020.

Отац ДРАГАН
и мајка РУЖИЦА

АНКИЦА ГАЈИЋ

(31/288571)

1970–2020.
окончала овоземаљски живот 8. фебруара 2020. године, у 50. години.
С вечном тугом последњи поздрав од супруга ДРАГАНА, ћерки
ДРАГАНЕ И ЈЕЛЕНЕ, свекра ЉУБИШЕ и свекрве МИЛЕНЕ
(57/288616)

С огромним болом и тугом обавештавамо наше кумове пријатеље и многобројну родбину да је наш анђео

окончала овоземаљски живот 8. фебруара 2020, у 50. години.
С вечном тугом и болом последњи поздрав од мајке ЉУБИНКЕ
и оца ПРЕДРАГА са породицом

ДАЛИБОР
СИМОНОВИЋ

(64/288621)

Заувек ћемо те волети...
Буди наш анђео чувар... недостајеш
Твоја два зврка,
БАТА СРЂА са ЈЕЦОМ

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав драгој колегиници

(33/288571)

АНКИЦА ГАЈИЋ
1970–2020.
Окончала овоземаљски живот 8. фебруара 2020. године, у 50.
години

АНКИЦИ
ГАЈИЋ

АНКИЦИ ГАЈИЋ

С вечном тугом и болом последњи поздрав од брата АЦЕ и снајке САНДРЕ са децом.

од колегинице и колега
АД „Телус” Панчево

Породица
МИКУЛОВИЋ

Хвала ти што си била ветар у леђа и велика подршка кад год је
то било потребно.

(48/288602)

(59/288615)

На путу којим си пошла прерано чекају те анђели који ће теби
бити подршка и чувари твоји... Воле те твоји најмилији.

Последњи поздрав
драгој куми

ДАЛИБОР
СИМОНОВИЋ
Гледај нас и чувај,
дај нам снаге за будућност.

Последњи поздрав драгој

Твоји АЊА и ВУК
са ЖАКОМ

Нека те анђели чувају
(63/288621)

(32/288571)

Драга наша

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

АНКИЦИ ГАЈИЋ
Породица ТРИФУНОВИЋ

АНКИЦИ
ГАЈИЋ

АНКИЦА
ГАЈИЋ

АНКИЦИ ГАЈИЋ
и искрено саучешће породици Гајић.
Колектив фирме „Ветро систем” д. о. о.

Твој ведри дух и драги осмех заувек ће
бити са нама.
Последњи поздрав
од кумова КОРДА

(40/288584)

(60/288615)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Кумови ЂОРЂЕВ

ДАЛИБОРУ

(111/288731)

Последњи поздрав

АНКИЦА ГАЈИЋ
Кумо, увек ћеш нам бити у срцима.
Твоји ВАСОВИЋИ

од тета ВЕЦЕ,
ЂУРИЦЕ и МИКИЦЕ

(115/288742)

(68/288636)

Последњи поздрав
нашој драгој

(101/288699)

7. фебруара 2020. године престало је да куца
срце нашег оца, деде и прадеде

АНКИЦИ
ГАЈИЋ
Станари Стамбене
заједнице
у Савској број 6

АНКИЦИ

АНКИЦА ГАЈИЋ

(74/288650)

САВО
ПЕКЕЧ
1928–2020.

САВЕ ПЕКЕЧА
1928–2020.

од породице ИГИЋ
и породице
СТЕФАНОВИЋ
(65/288621)

Почивај у миру старино.

Последњи поздрав нашој драгој Анкици
Породица ВУЛОВИЋ
(58/288615)

300-820, 300-830

Породица ГАЈИЋ

Ожалошћене ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА
са породицама

(39/(288580)

(121/1288746)
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Напустио нас је наш драги тата и деда

ПЕТАР ТАДИЋ
11. VII 1949 – 4. II 2020.
Последњи поздрав од породице: супруге СЕКЕ,
ћерке ЉИЉАНЕ, зета ЂУРЕ, унуке ТИЈАНЕ и
унука НОВАКА

Последњи поздрав

СТЕВАН ДИМИЋ
1944–2020

(17/288553)

Породица ДИМИЋ
136/288781)

СТЕВАНУ ДИМИЋУ
ПЕТАР
ТАДИЋ

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од брата ДРАГАНА са
породицом

Последњи поздрав
од ТАДИЋ МИШЕ с
породицом

(21/288553)

(19/288553)

Колектив „Dimić Šped” d. o. o.
(137/288781)

Наш драги

РОЗА НЕРАЛИЋ
1936–2020.
Драга мама и бако, хвала ти за сва добра дела према нама.
Никада те нећемо заборавити.
Син МАТА, снаја ЉУБИНКА и унуци ИГОР и ИВАН
(8/288537)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

ПЕТАР
ТАДИЋ

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од БОШКА ОБРАДОВИЋА са породицом

Последњи поздрав
од НОВАКА ТАДИЋА
са породицом

(20/288553)

(22/288553)

Преминула је наша
мајка, бака и прабака

МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
1967–2020.
Остаће заувек у нашим срцима.
Ћерка МИЛИЦА, супруга СНЕЖАНА,
мајка БОЖАНА, брат БРАНИСЛАВ
и чика ГОРДАН
(11/288545)

Последњи поздрав другу

НЕВЕНКА ВЛАЈНИЋ

10. IX 1949 – 11. II 2020.
преминула у 71. години
Ожалошћени: синови АЛЕН и БОЈАН, снаја МАРИНА,
унуке ТАМАРА, МИНА и НАТАЛИЈА
(106/288723)

Последњи поздрав
снаји

Последњи поздрав
драгој комшиници

РУЖИЦА
ЦРЕПАЈСКИ
1944–2020.

МИРОСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ
Њени најмилији

од другарице ВЕРИЦЕ са породицом
(87/288674)

(2/288523)

Последњи поздрав

ПЕТАР
ТАДИЋ

ПЕТАР
ТАДИЋ

11. VII 1949 – 4. II 2020.

11. VII 1949 – 4. II 2020.

Последњи поздрав
од ЉУБИЦЕ ИЛИШЕВИЋ са породицом

Последњи поздрав
од свих драгих пријатеља и комшија

од заове РУШКЕ
са породицом

(23/288553)

(18/288553)

(108/288725)

НЕВЕНКИ

10. IX 1949 – 11. II 2020.

Последњи поздрав
снаји

ВЛАЈНИЋ

НЕВЕНКИ
ВЛАЈНИЋ
од комшија у Моше
Пијаде 115
(107/288724)

Последњи поздрав
комшиници и пријатељици

ДРАГАН
ПЕШИЋ
Станари Стамбене
заједнице
у Савској број 6

ДРАГОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ
1974–2020.
Ожалошћени: брат РАДЕНКО, снаја ДИНА,
синовица МАРИНА и синовци ДЕЈАН
и ВЛАДИМИР

(73/288650)

ПОПУСТ
ЂОКА

НЕВЕНКА

24. I 2020.

11. II 2020.

Тешко је прихватити да сте прерано прекинули
наше дугогодишње пријатељство.
Породица МИЛОВАНОВ
(130/288762)

НЕВЕНКИ
ВЛАЈНИЋ

НЕВЕНКИ
ВЛАЈНИЋ

од ДЕСЕ БАБИЋ
са породицом

од МИРЕ и СЛОБЕ

(122/288749)

(133/288773)

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

(29/288562)

Последњи поздрав школском другу

ДРАГОСЛАВУ ВЕСЕЛИНОВИЋУ
ВУЛЕТУ
од његовог VIII-5 ОШ „Борислав Петров Браца”
(28/288561)
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14. фебруара навршавају се две године
откако није међу нама

Последњи поздрав нашој вољеној
Последњи поздрав

МИРЈАНИ МАРЧЕТИЋ

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ

11. V 1946 – 8. II 2020.

МИЛЕТУ МАЈСТОРОВИЋУ
МАЈСТОРУ

Помен ће се одржати 15. фебруара на Старом православном гробљу, у 10.30.

Заувјек ћеш живјети у нашим срцима.
Твоја дјеца ЗОРАНА и ДЕЈАН
са породицама

Рукометни клуб „Будућност” Банатски Брестовац

(123/288750)

(113/288738)

Драгој, увек насмејаној, нашој милој, никад непрежаљеној

8. фебруара 2020. престало је да куца племенито срце нашег

С љубављу и поштовањем син САША,
снаја ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА
(138/и)

Двадесет година од смрти наше вољене мајке

МИРЈАНИ МАРЧЕТИЋ
последњи поздрав.
Стрина ЉИЉА и сестре САЊА и АСЈА са породицама
(66/288628)

ЗАХВАЛНИЦА „НАЦИОНАЛНОМ
ДОМУ” ВЛАДИМИРОВАЦ
Захваљујемо се особљу „Националног дома”
Владимировац, прије свега на врхунској медицинској њези, бризи и несебичној пожртвованости указаној нашој мајци Мирјани Марчетић
током њеног боравка у Дому.

7. фебруара 2020, у
79. години, преминула је наша мајка и
бака

МИЛЕТА
МАЈСТОРОВИЋА
1952–2020.
Остаће заувек у нашим
срцима.

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ

МИЛЕНЕ ЈОВАНОВ

1952–2020.

2000–2020.

Последњи поздрав драгом брату и деверу
од РАТКА и СТАНЕ

У нашим си срцима, чувамо те од заборава.
Твоје ћерке са породицама

(110/288729)

Захвална породица

Супруга ТЕОДОРА,
син ДЕЈАН, ћерке
МИЛЕНА и ИВАНА, зет
АКСЕНТИЈЕ и унуци
ДУШАН, ИЛИЈА и
ВОЈИН и брат РАТКО

(124/288750)

(72/286641)

(86/288673)

Заувек нас је напустио наш саиграч, пријатељ,
друг

ДОБРИВОЈЕ РАИЧЕВИЋ

7. фебруара 2020. преминула је моја бака

22. II 2019 – 22. II 2020.
Прошла је прва година.
Породица

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ
МИЋА МАЈСТОР

(98/1288694)

1952–2020.

КРСТАНА СТАНОЈЕВИЋ ЦАНА

5. фебруара 2020. преминуо је мој брат

Хвала ти на свему бако, заувек ћу те чувати у свом срцу.
Унука ЈОВАНА

Остаће нам у трајном сећању.
Удружење рукометних ветерана „Динамо”

(96/288693)

(35/288572)

КРСТАНА
СТАНОЈЕВИЋ
ЦАНА
Остаћеш заувек у срцима оних који су те
највише волели.
Син ЗЛАТКО,
ћерка СНЕЖАНА
и унука ЈОВАНА

ФРАЊА КИРЕР ФРЕНКИ
21. VIII 1952 –5. II 2020.

КРСТАНА СТАНОЈЕВИЋ ЦАНА

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ

Последњи поздрав сестри Цани од ЛЕПОСАВЕ и
СПАСЕ

Последњи поздрав драгом пријатељу
Мићи од фамилије ПОПОВИЋ

Сестра АНИТА са породицом

(119/288748)

(114/288739)

(61/288616)

на далекој Флориди, заувек са тугом у сећању.

(97/288693)

Хвала и збогом наш
драги чика Јошка

Последњи поздрав
драгој снаји и стрини

ЈОЖЕФ
ДОНОСЛО

ЦАНИ

1929–2020.
С поштовањем ваши
ЖЕЉКО, ЈОВАНА и
ДРАГАНА
(16/208552)

Последњи поздрав
нашој драгој

ЦАНИ

Последњи поздрав

МИЋИ
МАЈСТОРУ

од МИЛОША,
ДРАГАНА и ВЕСНЕ
с породицама

од РАКЕ, АЦЕ
и ИРИС

Породица ОТАШ

(134/288778)

(135/288778)

(93/288683)

Последњи поздрав

МИЋИ

9. фебруара, у 82. години, преминуо је наш драги

БУЛАЈИЋ Луке МИЛАН
Сахрана је обављена у Пули – Истра.

од снаје ГАЊЕ,
братаница ВЕРЕ
и БИЉАНЕ
са породицама

Ожалошћени: супруга ВЕРА,
синови АЛЕКСАНДАР и ВЕЛИБОР,
унуци АЛЕКСАНДАР и ЛУКА, сестра НАДА
и породице браће МИДА и ПЕТРА
и остала родбина и пријатељи

(89/288678)

(44/288598)

Петак, 14. фебруар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. фебруара 2020. навршава се четрдесет
тужних дана откада нас је напустила наша вољена мајка и нана
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Три године бола и туге за нашим непрежаљеним анђелом

БОЈАН АНТИЋ
1977–2019.
Годину дана је прошло, а из срца нимало туге
није отишло.
Боли то што нам у сваком тренутку недостајеш.
Остала је велика празнина након твог одласка.
С љубављу и болом родитељи ДРАГОМИР и
ЈЕЛИЦА, супруга ЈОВАНА, ћера ТАРА и брат
ЖИВАН са породицом

САЊА МИЛОЈЕВИЋ

(126/288757)

Помен ће се одржати 16. фебруара, у
11.30, на гробљу Котеж у Панчеву.
Породица ГОЛУБОВИЋ
(100/288697)

БОЈАН АНТИЋ
Кад ми санак покој даде и душа се миру спрема,
из срце се гласак краде што те нема.
Кум НИКОЛА

Рођ. Богојевић
24. VII 1982 – 19. II 2017.

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ

Мила моја
Мајкице моја

Сунце наше не грејеш нас више.
Истина је тешка, рана за тобом болна и доживотна.
Никада се нећемо помирити с тим да си отишла. Прерано си нас напустила сине, тихо и мирно, како си и живела.
Ти живиш кроз нас чедо наше.
Сваки нови дан почиње са тобом, у свакој нашој сузи си ти, у сваком нашем погледу видимо твоју лепоту, твоју младост, твој осмех, сјећамо се
твоје доброте и племените душе.
Волела си нас више него себе, сунце наше. Знај да нашу љубав и Тебе од
нас ни вечност отети неће.
Волимо те анђеле наш.
Твоји најмилији
Твоја породица сине
(103/288701)

(129/288757)

Три претешке и непреболне године откако ниси са нама љубави наша

БОЈАН АНТИЋ
Тугу време не брише, успомене не бледе. Заувек
ћеш остати у нашим мислима.
Кума ЦЕЦА и кумица НАТАЛИЈА
(128/228757)

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
Ближи се четрдесет дана откако те нема и не
чујем твој глас – сине дођи.
Кажу да време лечи све, а мени сваки нови дан
доноси све већу тугу.
Нека те најбољи анђели чувају.
Мила моја.
Мајкице моја
Твој неутешни син ГАГА
(99/288697)

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
Рођ. Богојевић
24. VII 1982 – 19. II 2017.

Колектив „Гранд”

На помисао да те више нема срце ми се цепа, увек си ме учила да будем
јак и истрајан на своме путу. На свему томе сам ти бескрајно захвалан, све
је било лако уз твој осмех и подршку, прерано си нас напустила тихо и
мирно, али су сузе и бол остали у нашим срцима.
Нека те анђели чувају љубави.
Супруг САША и син ЛАЗАР

(127/288757)

(102/288701)

БОЈАН АНТИЋ
Знао си колико нам значиш, али никада нећеш знати
колико недостајеш. Никада нећеш бити заборављен.

15. фебруара 2020, у 11.30, на Новом гробљу,
одржаће се годишњи помен

СЕЋАЊЕ

ОЛИВЕР МЕСАРОШ
18. II 2008 – 18. II 2020.
Ниоткуд утехе зрак.
Узалуд чекам... у немој сени.
Никога нема... сама ко камен ћутим.
Сестра САНА са породицом
(56/288613)

СТОЈАНКИ КОПРИВИЦА
1934–2019.
Прошла је година, али сећање и бол не бледе.

Прошла је дуга, болна година откада нас је напустила
наша драга

ЈОВАНЧЕ
ЈОЦИЋ
1991–2020.
Заувек у нашим мислима.

Син ВИДОСАВ и ћерка ВИДОСАВА са породицама

Твоји најмилији

(41/288585)

(104/288713)

15. фебруара 2020, у 11
сати, даваћемо годишњи
помен

Четири године туге и
бола за вољеним братом

СЕЋАЊЕ

SCHINK ANA

СВЕТОЗАР КРЧАДИНАЦ
Године пролазе али сећање остаје заувек. Са поносом ћемо чувати успомену на твоје поштење и
доброту и са поштовањем и љубављу чувати од
заборава.
Почивај у миру.
Твоји синови СТЕВИЦА и ЂУРИЦА и унуци
АЛЕКСАНДАР и НИКОЛАЈ и супруга ЛЕПА
(26/288558)

Десетогодишњи помен

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ
ОПАЧИЋ

НИКОЛА
ОРЕШЧАНИН

1937–2010.

2013–2020.

Сваког дана нам недостајеш више него претходног.
Породице: КАЛЕНИЋ
и ГАВРИЛОВ

Тужни су дани без тебе.
Твоја породица

(10/288544)

(50/288606)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(94/288689)

ШЉИВОВАЧКИ

НИКОЛА
ЛАЦКОВ
12. II 2014 – 12. II 2020.

ДУШАН
ЛАЗИЋ

ЈОСИП
ГЕРДИЋ

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији

Чуваћемо те од заборава.
Твоји најмилији

(88/288676)

(1/288421)

1950–2019.

24. VII 1961 – 27. II 2016.

МИРЈАНА

ВЛАДИМИР

2004–2020.
2007–2020.
Сећања остају у нашим срцима.
Куме: БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОРДАНА
(90/288679)

Сестра ЉИЉАНА, брат
ЗОРАН и сестра ЗОРА
са породицом
(131/288764)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 14. фебруар 2020.

Прошло је осам година откада нас је напустио
наш драги, најдражи, никад прежаљени
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 НИКОЛИЋ ЈОВАНОВ

www.pogrebnoandjelovic.com

СЛАВОЉУБ ГОШИЋ
СЛАВИША БУЦА

13. IV 1979 – 24. II 2019.
15. фебруара 2020, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо једногодишњи помен нашој драгој

Татино злато, бол не пролази, а година прође.
15. фебруара 2020, у 11 сати, даћемо годишњицу мојој мезимици,
мом анђелу Јелени.
Сећања не бледе само бол је све већа, јер ме на тебе све подсећа.
Остаћеш мој највећи бол у срцу и души. Никада те тата заборавити
неће.
С љубављу нашој Јелени: тата ЂОКА, мали брат ЛУКА, деда ЛАЗА и
баба ЉУБИЦА
(118/288743)

1974–2012.
Тешко је живети рањене душе, био си нам љубав,
заштита, понос... Био си нам све.
Био си и остао наш понос и дика. Остају нам дивна сећања на тебе, сета и бол што смо те изгубили.
У срцу те чувамо, анђеле наш.
Твоји најмилији
(3/288527)

Драга моја Јело
Година прође...

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

СЕЋАЊЕ

Анђеле наш, дани пролазе а туга је све већа.
Заувек ожалошћена и никада непрежаљена.

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ ЈОВАНОВ

Мајка КАТИЦА, синови МИЉАН и УРОШ,
ћерка АНЂЕЛА и брат БРАНИСЛАВ
са породицом

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

(37/288582)

(38/288582)

Заувек ожалошћена
твоја баба ДАНИЦА

Недостајеш
Тета СОКА и брат ИВАН
(117/288742)

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2020.
Време ће пролазити, али бол и туга за тобом никад.
Недостајаћеш нам за све што долази.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо шестомесечни помен обележити 15. фебруара, у 11
сати, на Новом гробљу

Твоји најмилији
(55/288611)

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
1. IV 1955 – 16. II 2015.

ПЕТАР МОШОРИНАЦ
Заувек у срцима супруге СНЕЖАНЕ, ћерке
ЈАДРАНКЕ и сина СТЕВАНА са породицом

Још један шеснаести фебруар, пети по реду, откако ниси са нама. Знамо где је твоје тело, али
где си Ти и да ли можеш да осетиш колико недостајеш Невени и мени?
Твој ЗОЋА

(75/288653)

(76/288655)

Време иде, а бол и туга све јачи.

Година је прошла без
наше вољене

ЈЕЛЕНА
НИКОЛИЋ
ЈОВАНОВ
Нека те анђели чувају
Баба ЗЛАТА,
стриц НИКОЛА
и тета КАЈА

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

(116/288749)

16. фебруара 2020. године навршава се шест болних
месеци од смрти нашег вољеног супруга, тате и деке.
Помен ћемо дати у суботу, 15. фебруара 2020, у 11 сати

Девет година ја ти пишем писмо и тугујем што
заједно нисмо. Бол и туга моје срце слама, зашто
си ме оставио да тугујем сама, знаш да нашу песму ноћас певају, ја плачем и кријем сузе,а оне
саме падају.
Твоја супруга ЈОКА
(27/288559)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
обележити једногодишњи помен нашој

ЛЕЛЕ
БИРЦЛИН

ЛЕЛА БИРЦЛИН

ИВАН ЛУКИНИЋ

рођ. Морар
18. IX 1944 – 15. II 2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Унука МАРЛЕНА,
снаја ЈЕЛЕНА и син
МИРОСЛАВ

Увек ћеш ми недостајати...

Шест месеци прође... Нема те више, а нема ни тог времена које ће толику патњу да избрише, шест месеци, а
као да је јуче било... и даље те неизмерно волимо!
Твоји женскићи

(105/288717)

(109/288727)

(45/288599)

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
1934–2019.

СЕЋАЊЕ

ЕРДЕЉАН

Шест месеци откада није са нама наш драги

на гробљу Котеж, 15. фебруара, у 11.30.
Остаће вечно у нашим срцима.
Супруг МИЛАДИН, синови
БРАНИСЛАВ и МИЛАН са породицом
(125/288752)

СТАМЕНКОВИЋ

МАРИЈА

ЈОВИЦА

16. V 1939 – 20. II 2013.

4. III 1933 – 6. VII 2012.

ЉУБОМИР
САНАДЕР
2006–2020.

Седам година како те нема мама, пуно ми недостајете ти и тата.
Увек сте ми у сећању.
Ваша ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

Брате, почивај у миру
са нашим родитељима,
а ја ћу мислити и даље
на Вас.
Брат МИРОСЛАВ
с породицом

(77/288658)

(49/288605)

БУДИМИР
ЋУРЧИЋ
20. фебруара навршава се седам година
од смрти нашег вољеног супруга и оца
Најмилији
(34/288568)

ИВАН
ЛУКИНИЋ
Живиш у нашим срцима.
Сестра ИЛОНКА
са породицом
(43/288593)

БОРИС

СЛАВКА

Време пролази, ал’ празнина и туга остају.
Ваши најмилији
(51/288607)

Петак, 14. фебруар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

15. фебруара навршава се четрдесет дана откада није с нама
наш драги

Четрдесетодневни помен

НЕБОЈША КОСТИЋ
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18. фебруара 2020. навршиће се три године откако си нас напустио

ВАСО
НОВАКОВИЋ

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ
1932–2020.

Сине, у нашој души си заувек.
Чувамо те са тугом, болом и поносом.
Молимо се да будеш међу анђелима, почивај у миру.

Заувек ћеш нам недостајати.

Заувек тужни твоји: супруга ЖАНА,
син ДЕЈАН, ћерка НАТАША,
сестра ВЕРА и унуци МАРКО и МИХАЈЛО

Неутешни: мама МИЛКА
и тата РАДОМИР

Супруга АНИЦА
и син АНЂЕЛКО
са породицом

(4/288528)

(80/28659)

(85/288672)

Четрдесет тужних дана без мог тате

У понедељак, 17. фебруара навршава се четрдесет дана откако није с нама наша драга

17. фебруара 2020. године даваћемо трогодишњи помен

Прошло је четрдесет дана откако ниси
с нама

ЕВА ВЛАЈИЋ
1959–2020.

Твоји најмилији

МИЛАНУ ЂОРЂЕВУ КИЦОШУ
Прошле су три дуге, тужне и тешке године.
Бол и туга не напуштају наша срца, однео си све
са собом. Остала је празнина тамна и болна.
Нека те анђели чувају.
Твоја неутешна породица
(24/288558)

ВАСО
НОВАКОВИЋ

(13/288547)

ИВАНКА МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2020.

Четрдесет дана како нас је напустила наша снаја

Хвала Ти за све .
Ћерка СВЕТЛАНА
са породицом

Ожалошћени: син ЈОВАН, снаја РАДМИЛА,
унуке БОЈАНА и СВЕТЛАНА са породицама

(79/288659)

(9/288579)

16. фебруара 2020. навршава се једанаест
година откако ниси с нама

Три тужне године откако није са нама

ЕВА ВЛАЈИЋ
рођ. Вуковић
Никада нећемо заборавити твоју доброту и твоје велико срце у којем је било места за све нас.

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ
Године не могу избрисати успомене, сећање,
остаје заувек.
Чуваћемо успомену на тебе од заборава. Нека те
анђели чувају.
Почивај у миру.

ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА

ЈОЛАНА
ГАВРИЛОВ

1970–2009.

1932–2017.

Твоји: мама, тата и брат

Твоја тетка ЛЕПА са породицом из Данске
(83/288668)

(25/288558)

Заувек у нашим срцима.
Ћерке са породицама

Твоје заове ЛЕЛА и СЕКА
(14/288548)

Сећање на драге родитеље

АРАМБАШИЋ

(82/288670)

Помен вољеном оцу

СЛАЂАНА ПЕТРОВ

СТИПАН ТОМАШИЋ

14. II 2015 – 14. II 2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

2010–2020.

(67/288630)

У суботу, 15. фебруара,
дајемо годину нашој

ДРАГИЦИ
БОГДАНОВИЋ
Супруг ЉУБОМИР,
кћери КАТАРИНА
и МЛАДЕНА
и син ЗОРАН
са својим породицама
(12/288546)

СЕЋАЊЕ

РАДОСЛАВ
СИМИЧИЋ

ВЛАСТИМИР
Саве ЛУКИЋ
Драги мој тата, једнако ми недостајеш све
ове године, дубоко те
осећам у души, драги
оче.

Заувек ћемо те се сећати.

МАРИЦА

1995–2020.

2015–2020.
Синови

Твоја породица

(5/288534)

(62/288619)

16. фебруара 2020. навршавају се три године
откако ниси са нама наш
вољени

Драги родитељи, баба и деда

ЈОВАНОВ

Увек у срцу: ћерке
ЉИЉАНЕ, зета
СТЕВЕ и унука
НИНЕ и САНДРЕ

ВЛАСТИМИР
ЛУКИЋ

(54/288609)

14. II 2004 – 14. II 2020.

ЉИЉАНА

ЈОВИЦА

Син АЛЕКСАНДАР, снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ
и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(42/288588)

(6/288535)

(7/288536)

С љубављу и тугом чувамо успомене на Вас.
С љубављу породица

300-820, 300-830

ЖИВОМИР
СИМИЋ МИРКО

С љубављу и поштовањем чувамо те од
заборава.
Унука ИВАНА
с породицом

16. II 2000 – 16. II 2020.

(78/288657)

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

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Про бајте да избегне те кон фликтне ситуације на послу. Не
тражите правду у овом тренутку, јер сте превише узбуђени и
несмотрени, па ће вам битне
ствари промаћи. Затворите се
у ку ћу, нисте баш најбо ље
друштво.

Ово је тренутак када одлучујете
о својој будућности. Пуно лепих
догађања, позитивне енергије,
финансијских добитака, додатног посла. Немојте планирати
дужа путовања. Складни партнерски односи могу се протрести сценама љубоморе.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прави је тренутак да се позабавите питањима у вези са стамбеним простором. Немојте штедети, решавајте проблем у старту. Мање неслагање с партнером неће много пореметити ваше планове. Подвуците му се
под кожу.

Трошите се превише на људе
који заправо и нису битни, а могу вас увући у неке интерне
сплетке и направити вас предметом трача. Уздајте се у себе.
Око вас све врца од страсти. Зарада је константна и биће боља,
само још мало стрпљења.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све снаге сте уложили у то да се
домогнете боље функције, али
ако сте рођени у првој декади,
морате бити опрезни. Решићете
неке правне заврзламе и пре но
што се надате. Партнерски односи су стабилни.

Ако вам се укаже прилика да
путујете, обавезно то урадите.
Период је повољан за веће финансијске приливе и решавање
нече га што вас дуго мучи.
Отворен и искрен разговор решиће све ваше дилеме и – ето
љубави.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пустите срце да вас води, шта
год ко да каже. Немојте дозволити да вас туђе мисли воде. Будите упорни и истрајни и постићи ћете све што сте замислили.
Не трошите оно што немате,
пажљиво распоредите своје
финансије.

Финансије се поправљају брже
него што сте очекивали. Мирно
и сталожено идете сигурним корацима напред ка свом зацртаном циљу. Ако су односи захладнели, овај период је повољан да отворите своје срце и
планирате заједничку будућност.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Губитке које сте имали током последњих месеци почећете полако да решавате. Ви сте соло
играч, па размишљајте о сопственом бизнису. Комуникација
вам је добра. Можете срести
особу која ће вас заинтригирати
и коју ћете пожелети да освојите.

Притиснути сте страховима, али
звезде говоре да се ситуација
полако окреће у вашу корист.
Очекујте и додатне приходе. Не
желите да се везујете или обавезујете, али особа до које вам је
стало вредна је тога да јој поклоните своје срце.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Предстоји вам новчани добитак,
али пажљиво га употребите. Направите добар план и држите га
се. Заљубите се, пловите на
крилима маште, ослободите се
сумњи... Заборавите на расправе. Мучиће вас несаница, али
љубавна.

(19. 2 – 20. 3)
Кућни буџет вам се поправља у
овом периоду. Размислите које
новине треба да уведете како
бисте побољшали посао. Стиже
много више новца него што очекујете. Страст, чежња и повратак старе љубави. Али не може
се двапут у исту воду ући.
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 14. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГА „ВИНАРИЈАДА”

У ДОЛОВУ РАДО ВИНО ПИЈЕ И СТАРО И МЛАДО
Традиција узгоја винограда и
производње вина у Долову, које слови као аутентично панчевачко виногорје, чува се на
разне начине, а један од најупечатљивијих свакако је „Винаријада”.
Ову манифестацију удружење „Свети Трифун” организује
већ двадесет други пут: све је
почело још око Нове године,
да би се ударни дан одиграо у
суботу, 8. фебруара, и том приликом је, поред избора најбољих младих вина, на тамошњем
тргу уприличен и атрактиван
програм.
Као и досад, највише реакција изазвало је такмичење у
брзом испијању шприцера, када се пут омиљене текућине од
чаше до непца мерио у цигло
неколико секунди...
На кон ви ше од ме сец да на
бројних промоција вина и других програма двадесет друга
„Винаријада” стигла је у најинтересантнију фазу. Тако је
протеклог викенда одржано
такмичење у четири категорије младог вина – црвених,
белих, розеа и десертних, за
шта је при ја вљен чак 191
узорак.
А из наведеног квантитета
није било нимало лако издвојити квалитет. За то је, по устаљеном обичају, био задужен
стручни жири који су чинили
еминентни енолози, предвођени Николом Лекићем, бившим техничким директором
„Вршачких винограда”. Након
прецизног бодовања најбољи
је био каберне Вукашина Среткова из Алибунара, а подељено је чак два на ест ве ли ких
златних медаља, међу којима
и домаћим винаријама „Станимировић”, „Орфелин”, „Свети Трифун” и „Шмит”. Све награде је обезбедио ТОП, изузев оне којом је Месна заједница „Мита Вукосављев” даривала подносиоца највећег
бро ја узо ра ка – Ста ни ми ра
Станковића из Долова.
Победници су проглашени
ударног дана „Винаријаде”, у
суботу, 8. фебруара, на традиционалној вечери, уз наступе
фол кло ра ша и там бу ра ша.
Награде ће бити додељене на
затварању манифестације, на
дан Светог Трифуна, у петак,
14. фебруара, када ће бити и
ри ту ал но оре зан ви но град

ДО ЛО ВО ИМА
СОМЕ ЛИ ЈЕА
У Долову постоји и један
школовани сомелије. То је
Драган Филипов, који каже да је, поред знања, потребно имати и неке предиспозиције, попут сензибилних рецептора.
– Вино се прво сипа у чашу, мало се промућка и загреје у руци, како би се активирала етерична уља,
као и танини, без којих нема вина, а добри су за много тога, пре свега за пробаву. Потом следи тестирање
помоћу непца – открива
Драган делић свог знања.
Поменути испит се полаже у једној овлашћеној београдској агенцији, а носилац те дипломе може да
ради на било ком прекоокеанском броду, што Драгана не занима, већ планира да остане у Долову и
заснује свој виноград.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

БЕС ПЛАТ НЕ
САДНИ ЦЕ

Доловци чувају лепу традицију
истоименог удружења, главног
организатора манифестације.

Љути шприцерашки двобоји
Ипак, најзабавније је било поменуте суботе у преподневним
сатима, када је на главном доловачком тргу од самог јутра,
поред божјег нектара, било изложено још много тога: од препознатљивих штрудли до меда
и других сласних производа.
И док су с разгласа плениле
лагане војвођанске ноте, расла
је и температура, како ваздуха, тако и у телима оних који
су дегустирали омамљујуће продукте вредних Доловаца.
И након што је градски већник за пољопривреду Зоран Грба свечано отворио овогодишњу манифестацију, сви су с
нестрпљењем ишчекивали да
се, као и сваке године, љубитељи шприцера огледају у брзини ексирања комбинације белог вина и киселе воде из чаша од два децилитра.
Овог пута пријавила су се
осморица најодважнијих, јер
није мала храброст усред зиме
сипати у грло наједном толико
хладног напитка. А да не причамо о томе какав је тек осећај
када добар део те текућине омаши циљ и слије се под мајицу.

доловачком друштву. Стамени
Старчевац је био најбољи и у
финалу, али тек из другог покушаја, јер је након прве туре
било немогуће проценити ко
је бржи. А колико ови љубитељи капљице хитро потежу и
још хитрије гутају, најбоље говори коментар из публике: „Људи, па ови немају дизну!”

поменутог козјег сира, који је
Милевка Беља нудила и у комбинацији с маслиновим уљем и
зачинима попут разних врста
бибера, рузмарина, першуна...
Нису изостали ни представници удружења „Гулашијада”.
Ови момци редовно подупиру
ову манифестацију тако што бесплатно деле оно што скувају у
котлићу. Њихов председник Бранислав Дамјановић каже да то
радо чине, јер је „Свети Трифун”
пример и за сва млада удружења која желе да се баве очувањем породичних традиција.
– На овај начин промовишемо и своју манифестацију, која је постала све масовнија и
интернационална и биће у јулу одржана шести пут. Гулаш
смо сами суфинансирали, а винари су помогли с луком и

зачинима. Морам да истакнем
да, поред љубави према „шпецијама” из котлића, слично осећање гајимо и према белом вину, пре свега оном од сорти
бургундац и совињон блан, којих смо прошле године за своје потребе направили око 300
литара – каже Бранислав.
Одвајкада је било – у Долову
вино пије радо и старо и младо...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
Квочик за трептај бржи од Мандреша
Квочик је тако поновио успех
од претпрошле године, након
чега је, да ли зато што му је то
била већ пета чаша за кратко
време или – много вероватније
– џентлменства ради, у ревијалном суперфиналу изгубио од
Ружице Шмит из Војловице.

Многи ће да саде нове чокоте
Програм је по традицији водио члан удружења „Свети Трифун” Ђурица Савков, који је
пре самог старта указао на једноставна правила: након команде „три, два, један – сад!”
такмичари су са стола грабили
и експресно гутали садржај из
чаша. И победник је био онај
ко је испражњену амбалажу први вратио на стартну позицију.
Надметање се одвијало по
такозваном нокаут систему, па
су након прва четири дуела
формирана два полуфинална
пара: у првом је Петар Мандреш „надвладао” Пецу Анкуцића, док је у другом Душан
Вемић изгубио од Павела Квочика, јединог „уљеза” у овом

више чека у будућности – истиче Лајош.
На суседном штанду је Панчевац Ђорђе Драган изложио
вино и ракију, које је произвео
на свом имању на Караули. За
њега је прошла година била лоша, али је некако ипак набавио добро грожђе за младо вино.
Он каже да је после цветања

Према речима Богдана Анкуцића, председника удружења „Свети Трифун”, у
свим категоријама је било
много великих златних медаља, што је знак да је
упркос лошој години било
много добрих вина. Поред
осталог, домаћини су заинтересованима бесплатно
делили и саднице винове
лозе.
– Добили смо их од фирми „Калем Ђорђевић и
„Агро Минутовац”, а сви
коју су стали у ред добили
су најмање по три саднице. Они сада морају да их
ставе у песак или триње и
чувају на температури од
преко десет степени. Два
дана пред садњу треба да
их потопе у воду, најбоље
помешану с крављом балегом, како би жиле набубриле. Затим треба ископати
рупу од 40 пута 40 центиметара, чије зидове је најбоље обложити ђубривом,
жиле саднице исећи до дужине рукохвата, положити
укосо, затрпати је да вири
око пет центиметара и редовно је заливати – наводи
Анкуцић.

Она је и званична победница у
категорији десертних вина.

Лоша година за виноградаре
Поменута дама, заједно са супругом Лајошем, већ годинама се бави производњом десертних вина од малине, купине, виноградарске брескве... Он
је као члан удружења поново
имао своју тезгу, а када је реч
о минулој сезони, није блистао
од задовољства.
– С малином је било много
про бле ма, ко је су углав ном
стварале смрдибубе, нарочито
након прскања, јер је дотад воћњак био у доброј кондицији и
не ка ко одо ле вао по га ном
инсекту. Нажалост, то нас све

наишао талас загађености, што
је реткост у том делу града,
који му је уништио лишће и
гроздове.
Доловац Жика Новковић десетак година је активни члан
удружења, отприлике откад је
отишао у пензију; у свом још
увек младом винограду негује
око двеста лоза, од чега је произвео стотинак литара вина, а
поседује и воћњак кајсија и
крушака на око 40 ари.
– Ова година је била на почетку лоша зато што је у мају и
јуну пало много кише, па нисмо могли правовремено да
урадимо заштиту, што је изазивало пламењачу. Каснији период је донео довољно сунчаних дана и грожђе је могло да
сазри – навео је Жика.
Агилни члан удружења је и
ње гов ко ле га и мал те не
(през)имењак – Живко Новковић, сликар, који није ни винар ни виноградар, али даје запажен допринос у организацији ове манифестације, пре свега уљима на платну и биберцрепу. Он каже и да нема сликања без доброг вина, а нарочито воли шардоне.
– Здраво је увече попити два
децилитра квалитетног вина,
уз које лепо иде и козји сир.
Мени најбоље легне кад направим паузу и слику одложим са
стране, па је посматрам док
лагано пијуцкам. Е, тек тада
ми се машта разбукти – открива овај уметник.
Добро вино је свакако плод
уметности, а ње нема без маште.

Не иде без мезета
Било је ту и других „шпеција”,
које добро иду уз пиће, попут

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

Белгијски овчар
Крајем јануара у Улици Стевана Шупљикца пронађен је мужјак белгијског овчара малиное, који, нажалост,
није обележен микрочипом, па није
могло да се дође до власника увидом
у базу података. Овај лепотан се тренутно налази у градском прихватилишту у Власинској број 1, па ако се
ускоро нико не јави, биће дат на
удомљавање.
Све друге информације могу се
добити на контакт-телефон 352-148.

Срећна четворка
Ова група штенади имала је несрећу да их усред зиме на улици остави неки несавесни суграђанин, али су исто тако имали среће да су их спасли и одгајили запослени у једној ветеринарској амбуланти.
Нажалост, нису сви из легла
успели да преживе, али ово четворо браће и сестара изгурало је храбро кроз најтеже тренутке, па сада очекују одговорне удомитеље који ће им се посветити и помоћи им да постану велике њушке и њихови најбољи пријатељи.
Самостално једу и очишћени су од паразита, а све друго
може се сазнати позивом на телефон 060/732-99-09.

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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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПРЕД БОРЦЕМ ЈЕ МЕЧ ИСТИНЕ
Битка за Суперлигу
Из Љига стижу
навијачки аутобуси

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТЕЖАК РАСПОРЕД –
ВАЖНЕ УТАКМИЦЕ
Утакмицама 19. кола, које су
одигране прошлог викенда,
настављена је неизвесна првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије.
На табели ври, како на њеном врху, тако и на зачељу,
где неколико клубова води
жестоку борбу за опстанак у
елитном кошаркашком каравану наше земље. Док се за
прво место води мртва трка
између чачанског Борца и
ужичке Слободе, чак шест
екипа ће се до последњег кола надати да ће избећи оно
најгоре – селидбу у нижи ранг.
За опстанак у Кошаркашкој
лиги Србије бориће се: Вршац, Дунав из Старих Бановаца, Металац из Ваљева, ОКК
Београд, Тамиш и новосадска Војводина.
Екипа из нашег града прошлог викенда је гостовала у
Новом Пазару, где је одмерила снаге са истоименим домаћим тимом, јаким противником који ове сезоне има
високе амбиције. Тамиш је
направио велико изненађење
у првом делу првенства, када
је успео да савлада истог ривала, па је без беле заставе
отишао на ово гостовање. Водила се велика борба у дворани „Пендик”, али су се на
крају радовали домаћи навија чи: Но ви Па зар –Та миш
89:83, по четвртинама: 16:15,
23:20, 21:21 и 29:27.
Пред око 300 гледалаца Пазарце је до дванаестог тријум фа у се зо ни пред во дио
Алекса Новаковић, са 17 поена и 12 скокова, а 17 поена
за победнички тим убацио је
и Александар Тодоровић. По
15 поена за домаћина постигли су Тарик Брунчевић и
Алексеј Нешовић, док је Алтин Исламовић додао 11.
На другој страни, Милош
Николић је постигао 15 поена за екипу Тамиша, а солидни су били и Дерик Фенер и
Џарид Роудс, који су по дванаест пута били прецизни.
„Двоцифрени” су били и Алекса Чабрило и Предраг Прља
– постигли су по 11 поена.

Као што и сам поглед на
резултат по четвртинама казује, у Новом Пазару се водила велика борба, а победник
се није знао до последњег тренутка овог узбудљивог меча.
– Све време смо били у игри.
Што се каже, дисали смо им
за врат, нисмо им дозвољавали да се резултатски одлепе,
али мало смо пали у последњој четвртини, што је искусан и квалитетан тим Новог
Пазара умео да казни. Домаћи кошаркаши су постигли четири врло тешке тројке, које
су на крају одлучиле победника. Задовољан сам односом
према игри, али морамо да
будемо још чвршћи, поготову
на гостовањима. Идемо даље,
пред нама су тешке утакмице, које ће много тога одлучити, а распоред нам је изузетно
тежак. За неколико дана одиграћемо три меча – рекао је у
телефонском разговору тренер Тамиша Бојан Јовичић.
У среду, 12. фебруара, када је овај број „Панчевца” већ
био закључен, у Хали спортова на Стрелишту одигран је
дерби за опстанак.
У нашем граду је гостовао
Дунав из Старих Бановаца,
који је у првом делу првенства тријумфовао над Тамишем са 76:68, а пре њиховог
другог међусобног дуела имао
је победу више од Панчеваца.
Наредни првенствени сусрет Тамиш ће одиграти у
уторак, 18. фебруара, у Новом Саду, када ће гостовати
последњепласираној Војводини, која се такође грчевито
бори за опстанак у лиги. Већ
у петак, 21. фебруара, у нашем граду ће гостовати фаворизовани Златибор, а потом у понедељак, 24. фебруара, следи пут у Ваљево и још
један важан мегдан с директним конкурентом, овога пута
с домаћим Металцем.
Кошаркаши Тамиша су небројено пута показали да су
најбољи када је то најпотребније. Па нека тако буде и после ове жестоке и убрзане серије утакмица...

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

ЗДЕШИЋ ДОБАР У БУДИМПЕШТИ

Карате репрезентација Србије освојила је три медаље на
Европском првенству за кадете, јуниоре и млађе сениоре, које је одржано прошлог
викенда у Будимпешти.

У саставу националног тима био је и јуниор Динама
Александар Здешић, који је
наступио у катама. То је био
његов дебитантски наступ на
европском првенству и он је
своју кату одлично одрадио.
Нажалост, нови систем такмичења, у коме се такмичари сврставају у четири групе,
био је лош по Здешића, јер је
он вољом жреба био у најјачој групи, са освајачима медаља с последњег светског првенства. Као један од најмлађих такмичара у овој конкуренцији, Саша није имао никакве шансе за висок пласман, па је на крају морао да
се задовољи шестим местом
у групи.
Ово је за њега било
значајно искуство и прилика да се надмеће с врхунским такмичарима.

Одбојкашки клуб Борац је играо
много важних мечева у својој
дугој и богатој историји. Верни навијачи и симпатизери овог
спортског колектива још памте незаборавне бараж-дуеле са
Смедеревом и први пласман
Борца међу најбоље клубове у
земљи...
Старчевци су водили много
тешких битака против најбољих клубова са ових простора,
попут оних с Војводином, Партизаном, некада и с подгоричком Будућности, те Будванском
ривијером...
Сада је пред одбојкашима
Борца још један „меч над мечевима”, можда и утакмица
истине, која ће показати да ли
је ова генерација клуба из Старчева сазрела за нови повратак
у елиту.
У суботу, 15. фебруара, у Хали спортова на Стрелишту гостоваће Спартак из Љига. Биће то жесток дуел лидера (Борац) и другопласираног тима
на табели Прве лиге. Обе екипе имају исти скор победа и
пораза, исти број бодова... Ко
буде тријумфовао у суботу, знатно ће се приближити Суперлиги Србије...
Из Љига су најавили долазак навијачких аутобуса, што
значи да ће одбојкаши Спартака имати жестоку подршку
на Стрелишту.
Сада су на потезу симпатизери Борца и сви прави прија-

тељи спорта у нашем граду.
Искрено верујемо да неће дозволити да Давор Милошевић
и његови саиграчи буду „гости”
на свом терену.
Утакмица над утакмицама
почиње у 19 сати. И никако је
не би требало пропустити.

Нови тријумф Одбојке 013
Зимска пауза је завршена и за
сениорке ОК-а Одбојка 013.
Прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Првој војвођанској лиги, а наше суграђанке су оствариле

још једну вредну победу, којом су задржале прво место
на табели.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

После ове утакмице доћи ће
и до малих измена у нашем
колективу. Све наше такми-

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ – мушкарци
БОРАЦ
12 11 1
33:8
СПАРТАК
12 11 1
35:9
МЕТАЛАЦ
12 8
4
30:18
КЛЕК
12 6
6
24:23
НОВИ САД
12 6
6
23:24
СМЕДЕРЕВО
12 5
7
20:26
ВА-014
12 4
8
22:25
ВГСК
12 4
8
16:31
ЖЕЛЕЗНИЧАР
12 3
9
16:32
МЛАДЕНОВАЦ
12 2 10 10:33

Девојке је предводио тренер
Иван Крговић, а дуел у Зрењанину био је један од дербија
кола. Ипак, Панчевке су доказале да су у овом тренутку много квалитетнији тим, па су релативно лако стигле до нових
вредних бодова: Пролетер –
Одбојка 013 1:3, по сетовима
19:25, 16:25, 25:22 и 22:25.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Милица Кужић, Софија Ашанин, Даница Добросављевић, Драгана Марковић,
Анђела Вујанић, Александра
Гаћеша, Јована Кљајић, Јелена
Петров, Николина Весковић,
Наташа Божић, Милица Стојић и Сара Станимировић.
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– Остварили смо још једну важну победу и учврстили се на
првом месту. Честитам девојкама на освојеним бодовима.

чарске селекције које играју
под окриљем Одбојкашког савеза Војводине убудуће ће као
тренер предводити Александар Гаврилов. То значи да ће
наш Гавра на клупи првог тима дебитовати већ наредног
викенда, а предводиће и пионир ску се лек ци ју. Пре сто ји
нам дуел са екипом КИ0230
из Кикинде. Играћемо без Јелене Петров, али верујем да
ћемо и поред тога освојити
нове бодове – рекао је први
човек ОК-а одбојка 013 Иван
Крговић.
Дакле, љубитељи игре преко
мреже у нашем граду и симпатизери овог спортског колектива моћи ће да виде своје миљенице на делу у недељу, 16.
фебруара, када ће Одбојка 013
у Хали спортова на Стрелишту
угостити ривала из Кикинде.
Утакмица почиње у 12.15.

У појединачној конкуренцији најуспешнија је била Јована
Радивојевић, која је освојила
најсјајније одличје у категорији до 57 кг. Јована Вићентић
је зарадила сребрну медаљу у
групи рвачица до 49 кг, а боје
Рвачког клуба Динамо бранили су и Милош Секуловић и
браћа Вујиновић – Вељко и
Михајло.
Екипу из нашег града предводио је тренер Вујо Шајић.
Запажен наступ наши суграђани су имали и на Купу Србије у конкуренцији кадета,

ко ји је недавно одр жан у
Зрењанину.
На том престижном такмичењу Јована Вићентић и Јована Радивојевић зарадиле су вицешампионске титуле у својим
категоријама, док је Тамара
Мијалков освојила бронзу у категорији до 57 кг. Одличје истог
сјаја припало је и Михајлу Вујиновићу, који се надметао у
групи рвача до 51 кг.
Иако су остали без трофеја,
добро су се борили и Немања
Тишма, Вељко Вујиновић и Лазар Јерков.

Гаврилов нови тренер

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ РВАЧА

ДИНАМО РАЗДВОЈИО ВЕЧИТЕ РИВАЛЕ
Такмичари Рвачког клуба Динамо настављају да постижу
изванредне резултате и у новој
години. Девојчице и дечаци који тренирају најстарији олим-

пијски спорт у нашем граду
одавно су скренули пажњу на
себе, а протеклих дана још ви-

ше су уверили све љубитеље
спорта да су на правом путу.
На Купу Србије у категорији
јуниора заблистале су девојке
из РК-а Динамо, које су у екип-

ном делу надметања заузеле
друго место. Биле су испред Црвене звезде, а иза Партизана.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НЕМА ШАЛЕ С ЛИДЕРОМ

АВРАМОВИЋ МЕЂУ
ОДАБРАНИМА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет

Григорије Аврамовић, кошаркаш Крис-кроса, боравио је на
мини-припремама репрезентације Србије (селекција до петнаест година), које су одржане од
1. до 4. фебруара у Крагујевцу.

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ДИНАМО

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТАКОВО
субота, 16 сати
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
субота, 19 сати
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КИ0230
недеља, 12.15

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС – КРИС КРОС
субота, 15 сати
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ЈЕДИНСТВО
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Популарни Гишка се тако
нашао на списку од 24 најбоља
млада кошаркаша Србије, што
представља изузетно признање, али и подстрек за још бољи рад, како њему тако и његовом клубу, КК-у Крис-крос.

ВИЦЕШАМПИОНИ
Млади џудисти Динама освојили су дванаест медаља на међународном турниру „Трофеј
Вршца”. Млађи пионири су зарадили и пехар као најуспешнија у екипа у својој категорији, а у укупном пласману Динамо је био други.
Панчевачку „експедицију” су
предводили тренери Љубомир
Станишић и Душан Павић, а
на турниру је судио Славко Станишић.

Златне медаље су освојили
Урош Ђуришић, Милена и Милица Секуловић. Сребром су се
окитили: Ирина Крстић, Милош Божић и Никола Раданов,
а бронзе су зарадили: Павле Радивојевић, Дивна Милановић,
Гаврило Бошковић, Лука Црњин,
Филип Ћирић и Дејан Долинга.
Учествовали су и: Филип Фаркаш, Петар Стојић, Никола Митић и Андреа Диздаревић.

ОСАМ ТРОФЕЈА
ЗА МЛАДОСТ
На традиционалном карате турниру у Аранђеловцу „Сретење
2020” учествовало је око 40 бораца из Бугарске, БиХ и Србије.
Запажене резултате у јакој
конкуренцији постигли су и
чланови КК-а Младост из нашег града.
Сребрна одличја су зарадили: Дуња Јовановић, Софија
Стефановић, Катарина Петровић, Немања Живков и Никола Брацановић.

Бронзане медаље су освојили Анастасија Крстић, Драгана Мацура и Никола Јаворац.

Стране припремио

Александар
Живковић

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР

Још један убедљив
тријумф Динама
Два Милоша у центру
пажње
Шеснаесто коло Аркус суперлиге за рукометаше донело је
и четрнаести тријумф панчевачког Динама. Прошлог викен да у Ха ли спор то ва на
Стрелишту гостовао је зрењанински Пролетер, а око 400
поклоника игре с лепљивом
лоптом уживало је у још једној
лепој представи панчевачких
рукометаша.
Иван Дистол и његови саиграчи нису имали много проблема да дођу до још једне убедљиве победе, а тренер Аким
Комненић је шансу да играју
пружио и момцима који су током пр вен ства има ли ма њу
минутажу: Динамо–Пролетер
34:27 (18:10).
Зрењанинци су водили с 0:1
и 1:2, али то је било све од њих
у овом дуелу. Дакле, парирали
су лидеру шампионата само у
прва четири минута, а онда су
на сцену ступила два Динамова Милоша, сјајна крила, Костадиновић и Баруџић, који су
ефектним головима мамили
аплаузе панчевачких љубитеља рукомета.
Сјајан је у тим моментима
био и голман домаћег тима Дејан Златановић. Његове лопте
као да су имале очи, па је он
беспрекорним, милиметарски
прецизним бацањем преко целог терена сјајно упошљавао
брзе саиграче, којима није било тешко да постижу ефектне
голове. У седмом минуту Златановић је најпре бацио контру

Баруџићу, а само неколико секунди касније и Костадиновићу... Динамо је тада водио с
5:2, али више од разлике у головима импресионирала је његова надмоћ на терену.
Уследила је фуриозна игра
домаћег тима и дванаест минута у којима гости нису успели да затресу мрежу Динама.

На голу је бриљирао Дејан Златановић, који је одбранио два
сед мер ца, Ди ми три је вић је
ефектно поентирао и успут изнудио искључење противничког играча, потом је и Костадиновић „ко зна који пут” у првом полувремену затресао мрежу Пролетера, али овог пута
шутом преко целог терена...
Победник је практично био одлучен већ после првих тридесет минута игре, које су Панчевци окончали са осам голова предности – 18:10.

„Промешао је карте” тренер
Аким Комненић у другом полувремену, па су на терен истрчали млађи момци. Шансу
су добили они који су имали
мању минутажу током овог првенства, а овог пута су је искористили на најбољи начин. Послед њих два де се так ми ну та
утакмице протекло је у знаку

Младена Шотића, Уроша Павловића и Војислава Милуновића, који су показали да Динамо на њих увек може да рачуна.
– Ушли смо у овај меч као
фаворити, а имали смо посебан мотив јер смо желели да
се реванширамо Зрењанинцима за пораз у првом делу првенства. Добро смо отворили
утакмицу, играли чврсто у одбрани, нисмо имали осцилације у игри, па смо остварили
заслужену победу. Честитам

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У АТЛЕТИЦИ

ДИНАМОВЦИ НА ДОБРОМ ПУТУ
Отворено првенство Београда
у атлетици за млађе јуниоре
одржано је прошлог викенда у
нашем главном граду. Такмичари АК-а Динамо представили су се у лепом светлу, а освојили су и две медаље.
Марија Мркела је победила
у трци на 400 метара, с временом 59,30. Пошто се налази у
завршној фази припрема за
предстојећа државна првенства,
Марија је трчала из пуног тренинга, а њен резултат је добар
показатељ да је на правом путу да одбрани титулу првакиње Србије.
Анастасија Мркела је истрчала најбољу овогодишњу трку
на 400 метара (1:01,40), а успешан наступ је имала и Анђела
Кићовић, која је трку на 400 м

окончала с резултатом 1:09,00.
Анђели је примарна дисциплина бацање копља, али је исто
тако и незаменљив део Динамове штафете.
Страхиња Стевшић је освојио сребро у трци на 800 метара, с резултатом 2:05,20, што
је близу његовог личног рекор да. Алек са Жи ва нов је
тренутно најбољи бацач копља у Србији, али пошто његове дисциплине нема у дворани, он се надметао у бацању кугле и у трци на 60 метара. У оба такмичења је заузео
четврто место. Андреја Божанић је био шести у трци на
1.500 метара.
Сви у АК-у Динамо с нестрпљењем очекују нове такмичарске изазове...

мојим саиграчима и надам се
да ћемо овако наставити и у
мечевима који нам предстоје
– истакао је на конференцији
за новинаре најбољи актер сусрета Милош Костадиновић.
Динамо је играо у саставу:
Вељко Милошевић (два гола),
Марко Иванчевић, Урош Павловић (три), Младен Шотић
(пет), Иван Димитријевић (три),
Милош Савић (два), Дејан Златановић, Иван Дистол, Милош
Баруџић (пет), Милош Костадиновић (десет), Војислав Милуновић (четири гола), Ненад
Вучковић, Никола Радовановић и Урош Митровић.
– Момци су испоштовали договоре, имали су јако добар
приступ утакмици и перфектан однос према игри и противнику. Када делујемо тако,
онда резултат мора да дође.
Играло смо добро у одбрани,
реализовали смо брзе контранападе. Имамо можда и најбоља крила у земљи, па једноставно то морамо да користимо. Сви момци су добили шансу да играју, жао ми је што с
нама, због вируса, нису били и
Буњевчевић, Голубовић и Јездимировић. Идемо даље. Имамо своје планове. Ми смо и теоретски изборили учешће у
плеј-офу, па ћемо наредних
шест утакмица, колико је остало до краја регуларног дела
шампионата, искористити да
се уигравамо за надметање у
Купу Србије, али и у завршници првенства – рекао је први
тре нер „жу то-цр них” Аким
Комненић.
Рукометаши Динама наредног викенда иду у Нови Пазар,
где ће одмерити снаге са истоименим домаћим тимом.

34:27

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
мушкарци
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР – ОДБОЈКА 013

1:3

2:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ

89:83
98:83

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
80:73
Панчево: КРИС КРОС – ВИРТУС БАСКЕТ 0:20

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРЕБРО ЗА
ТАМИШ
На Отвореном првенству Београда у атлетици за млађе јуниоре АК Тамиш је постигао
још један вредан успех.

Сања Марић је освојила сребрну медаљу у трци на 800 м,
поставивши лични рекорд, који сада износи 2:17,45 минута.
Овај успех је још вреднији ако
се зна да је Сања била три године млађа од ривалки.
Идућег викенда ова сјајна
атлетичарка ће учествовати на
државном првенству за млађе
јуниоре, а надметаће се у тркама на 400 и 800 метара.

ШАХОВСКИ КУТАК

Mansill
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх8)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ФУДБАЛСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ
У ПРВОМ ПЛАНУ
Уигравање линија тима
Провера нових играча
Фудбалски клубови се увелико припремају за предстојећа искушења у пролећном делу сезоне. Завршен је и прелазни рок, па треба добро укомпоновати све линије тима, да се новајлије навикну на староседеоце... Тако је, уосталом, сваке зиме када је фудбалска „бубамара” у питању.
Када се говори о најважнијој споредној ствари на свету у нашем граду, онда
је најактуелнија тема – Српска лига група „Војводина”. У њој се такмиче панчевачки Железничар и Динамо 1945. У
оба колектива се вредно ради, а тренери склапају мозаике својих екипа.
Фудбалери Железничара, који су први део сезоне окончали на првом месту, први контролни сусрет су одиграли
на Ади Циганлији. За ривала су имали
јесењег шампиона Српске лиге „Београд”, ИМТ.
Тренер Железничара Душан Јеврић
шансу је пружио свим момцима, проверавао је играче на различитим позицијама у тиму, а помно је са својим
сарадницима Марком Андрејићем и
Владимиром Растовићем пратио сваки

детаљ на утакмици. ИМТ је на крају победио с 3:1, и то головима у финишу
меча. Погодак за популарну „дизелку”
из Панчева постигао је Ђорђе Ивковић.
– Задовољан сам оним што сам видео. Момци су имали одличан приступ

утакмици, а уочили
смо много детаља
који ће нам веома
значити у наставку
припрема – рекао је
шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић.
Боје тима из нашег града бранили
су: Кнежевић, Јанку лов, Ла за ре вић,
Дамјановић, Башано вић, Ман дић,
Плавшић, Зорица,
Стојановић, Савановић, Ковачевић, Катанић, Николовски,
Ф. Санадер, Трипковић, Аничић, Брајовић, А. Санадер,
Стојанов, Петровић, Радисављевић, Танасковић и Ивковић.
Одмах после неколико дана Железничар је на терену с вештачком травом код Хале спортова на Стрелишту
угостио Војводину 1928 из Перлеза. Баш
као и у првој утакмици, међу сениорима се нашло и неколико момака из
омладинског тима Железничара.
По готово немогућим условима за
игру, уз кишу и јак, скоро олујни и веома хладан ветар, боље су се снашли гости, који су из једне
полуприлике успели да погоде мрежу
до ма ћи на. Же ле зни чар је на овој
утакмици наступио
и са два нова играча у постави.
Играли су: Кнежевић, Марковић,
Јанкулов, Башановић, Мандић, Зорица, Савановић, Стева но вић, Сто ја но вић, Ивковић, Катанић, Лазаревић, Дамјановић, Брајевић,
Санадер, Трипковић, Танасковић, Кемењ и Ковачевић.
У суботу, 8. фебруара, „дизелка” из
Панчева отпутовала је на Црногорско
при мор је, где ће бо ра ви ти до 23.
фебруара.

Почетак

Пуном паром се ради и у другом панчевачком српсколигашу – ФК-у Динамо 1945.
Први контролни сусрет „брзи воз” је
одрадио у Обреновцу, где је од домаћег
Радничког изгубио с 1:0. Резултат овог
сусрета није био примаран, јер је стручни штаб Динама 1945 гледао како се новајлије уклапају у тим, а шанса је пружена и момцима из омладинске селекције.
– Ово је била добра провера за наше
момке. Веома коректна утакмица, са одличним ривалом на терену. У првом полувремену није било голова, када смо
играли с нашим првотимцима. После
одмора наших осам младих играча је
добило прилику и имали смо много тога
позитивног да видимо – рекао је тренер
голмана Динама 1945 Ненад Николић.
У другом контролном сусрету „брзи
воз” је на терену на Стрелишту угостио
Таково из Горњег Милановца, од кога је
изгубио с 1:4. Гол за домаћина постигао је Станић.
Шеф стручног штаба „брзог воза” Жарко Тодоровић на овој утакмици проверио је следеће играче: Анџић, Каришик, Недучић, Каранфиловски, Дашић,
Ахчин, Милојевић, Шарчевић, Поповић, Станић, Јаковашић, а шансу су добили и: Томић, Радисављевић, Бодловић, Николајев, Арнаутовић, Вјештица,
Којић, Стојановски и Нинковић.
Првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина” наставља
се 7. марта.
А. Живковић

ШАМПИОНАТ СТАРОГ КОНТИНЕНТА У КАРАТЕУ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА – ПРВИ ДЕО

МИЊА СЕДМА У ЕВРОПИ

ТУРНИР ЗА НАЈМЛАЂЕ

У Будимпешти је од 7. до 9.
фебруара одржано Првенство
Европе у каратеу. Међу српским репрезентативцима је
била и наша суграђанка Миња Варсаковић, која се надметала у групи млађих сениорки, у категорији преко 68 кг.
Миња је у првом колу победила такмичарку из Енглеске, а затим се састала са актуелном шампионком Европе из Аустрије. Наша суграђанка је одлично започела
меч и повела, али је потом
добила тежак ударац у главу
који ју је потпуно дезоријентисао... Имала је храбрости
да настави да се бори, али
није успела да сачува резултат. Повреда је узела данак,
па није искористила ни шансу у реперсажу...

На крају је морала да се
задовољи пласманом на седмо
место. Мињи је то био дебитантски наступ на европским
шампионатима, па иако није
освојила трофеј, оставила је
позитиван утисак као наша
најмлађа такмичарка. А. Ж.

У недељу, 2. фебруара, на дан рођења
легендарног велемајстора Светозара Глигорића, у просторијама Шах клуба „Светозар Глигорић Глига” у нашем граду
одржан је први у низу турнира и уопште
догађаја који ће се
ове године организовати поводом великог јубилеја – сто
година од оснивања шаховског клуба у Панчеву.
Част да отворе сезону припала је кадетима и омладинцима клуба, који су се надметали подељени у три класе: старији и млађи дечаци и
девојчице посебно.
У категорији старијих
дечака прво место је заузео

Марко Милановић, у групи
млађих шахиста победу је однео његов брат Павле Милановић, док је најбоља девојчица Марија Хаџић, иначе
вишегодишња чланица женске екипе клуба.
Сви учесници су добили
пригодне награде, а по четворо најбољих у свакој класи награђено је и медаљама и шаховском литературом. А. Ж.

Ау, како неке лепе мисли завршавају у сенкама ума.
И покушаји да их се сетиш.
Као и напор да маглу одуваш. Не помажу.
Тек понекад ти блесну, као у сну.
Јесу дубоко урезане у мождане наборе.
Али ако их у том тренутку не запишеш, одоше.
Опет си на почетку.
Па шта: живот личи на магловити сан.

Разигравање
Осећај изиграности јесте један од најопаснијих.
Уме да баци у бедак.
Као и да натера да смишљаш како да се светиш.
Зна да помути разум.
Да трезвеност и доброту окује.
Игноришеш га, па се враћа још јачи.
Уместо да га обгрлиш јер је твој, део тебе.
Уместо да му разигравањем покажеш место.

Искусно
Сакупљање искустава захтева време.
Процес као и сваки други.
Осим што овај никада не престаје.
Зато и јесте толико диван.
Оно што скупиш те формира.
Па те следећи слој растури.
Како би нова личност била створена.
До следеће олује, искусно.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Тамара Косовац,
ученица:
– Вероватно ћу
изаћи с друштвом.
Немам конкретне
планове. За учење
се обично тешко
нађе време (смех).

Матеја
Оберкнежев,
ученик:
– Снимаћемо филм
током оба дана викенда.
Бавим се режијом. У
питању је самостални
пројекат.

Лука Радовић,
ученик:
– Учићу и тренираћу.
Имам утакмицу. Сваки
викенд је мање-више
сличан.
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