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НАЈВИШИ ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ С ПРЕДСЕДНИКОМ ВУЧИЋЕМ У ПАНЧЕВУ

ИМАМО ВЕЋИ УГЛЕД У СВЕТУ НЕГО ИКАДА
Шта је уложено у Панчево,
на чему се ради и како
председник види
будућност
Случајно је то што се неки
ван земље радују
опозиционим протестима?
Председник Србије Александар Вучић, републичка премијерка Ана Брнабић и покрајински премијер Игор
Мировић посетили су 10. фебруара
јужни Банат. Обишли су Вршац, Ковин, Опово, Банатско Ново Село и
Белу Цркву, а на крају су се обратили

грађанима на Тргу краља Петра I у
Панчеву.
Вучић је говорио о томе шта је уложено у Панчево, на чему се ради и
какву будућност види, што је подсетило на претходне изборне кампање.
Казао је да би требало да реконструкција Интерног одељења панчевачке
Опште болнице ускоро буде завршена, након чега ће наредног месеца
почети пријем првих пацијената. Када је реч о будућности „Петрохемије”, он је обећао да ће надлежни државни органи учинити све да се пронађе одговарајући инвеститор за ту
фабрику и да она буде сачувана.
Према његовим речима, требало би
да пољопривредници током наредних

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

неколико месеци од државе добију
субвенције за набавку горива, а ускоро ће почети запошљавање нових људи у фабрици „Утва–Авиони”, након
што је зграда те фабрике реновирана.
Они ће бити ангажовани на реализацији нових пројеката, као што су производња ротирајућих митраљеза и
авиона „сова”.
Вучић је додао да ће када се у нашем граду буде отворила немачка фабрика ZF, у њој бити запослено много
радника, с великим платама, јер ће
производња бити интензивна – биће
значајна за цео јужни Банат, а „за 10
година, када неки други буду говорили о стању, многи ће се сетити и рећи
да је ово за време Вучића урађено”.

Рекао је да је будућност светла за становнике јужног Баната и због тога
што ће се градити ауто-пут на релацији Београд–Панчево–Вршац, до румунске границе. Тај посао треба да
почне у наредних шест до осам година, а пут треба да буде дугачак око 86
километара.
Председник државе је у свом говору између осталог нагласио да Србија
и он сметају многима који би да руше нашу државу споља и изнутра и
који би хтели да је врате у прошлост.
Нагласио је да то није случајност и
додао да су повод за то добри економски резултати које наша држава
постиже.
(Наставак на страни 4)

Култура
Последњи лет Неше
Лептира
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Фото-репортаже
Сенке над
Панчевом
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Спорт
Тамиш тече

БРНАБИЋ: ДА СТВАРАМО, ВЕРУЈЕМО, ПОБЕЂУЈЕМО

ка Суперлиги

Премијерка Ана Брнабић поручила је на скупу да се у Србији више не води политика од данас до сутра, као што ни грађани више не живе од данас до сутра, а да су промене које су до тога довеле почеле 2014, када је
садашњи председник Вучић постао премијер.
Она је подсетила на то да је кампања на иницијативу председника „Будућност Србије” почела у Врању, где је грађанима Пчињског округа казала колико је до 2014. године земља
била девастирана и колико су је згазили они који су до
тада били на власти.
– Ништа их није занимало: болнице, школе, путеви,
да ли млади одлазе и да ли породице имају будућност.
Све је то почело да се мења када је Вучић постао премијер и када се видело да Србија може да побеђује и
да се такмичи с најбољима – рекла је Ана Брнабић.
Подвукла је да је садашња власт показала да
испуњава обећања и додала да опозиција која се
представља као „алтернатива” садашњој власти
у документу који се зове „уговор с народом”, не
говори о томе да ли је интересује Европска унија, шта ће бити с КиМ, нити како ће се Србија
позиционирати у међународним односима.

» страна 26

„ПАНЧЕВАЦ” НЕ РАДИ
15. ФЕБРУАРА
Обавештавамо наше читаоце и пословне партнере да у петак, 15.
фебруара, благајна „Панчевца” и
редакција нашег листа неће радити, јер се у Србији тог дана слави
Дан државности.
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ДРУГА СТРАНА

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Старо језгро у сенци
због жмурки
Није потрошен ни пун календар од дванаест листова, а у нашем
најнепосреднијем комшилуку „распазарила” се већ трећа екипа с
намером да сними кадрове и сцене за своје филмове и серије.
Подсећања ради, у старом панчевачком језгру најпре је као продуцент и глумац обитавао Лазар Ристовски, са својим сином као
режисером и огромном машинеријом као логичком последицом
државне подршке узроковане Лазиним политичким ангажовањем.
Наравно, љубитељи седме уметности дознају се да је овде снимано
животно дело породице Ристовски – „Kраљ Петaр Први”.
Том приликом нас је уметнички времеплов на моменте вратио
у сам освит Великог рата, тачније у дане пре него што је аустроугарски престолонаследник Франц Фердинанд кренуо у Сарајево
(где га је касније, и то добро знамо, поред осталих „дочекао” и Гаврило Принцип). То смо (ми, новинари „Панчевца”, и други суграђани), гледајући с (не)пристојне удаљености снимање кадрова,
могли да чујемо и из уста грлатог продавца новина који је у неком
сарајевској касаби узвикивао како баш сутра будући бечки цар долази у посету граду на Миљацки.
Потом се ту, на улицама Ђуре Јакшића и Николе Ђурковића,
привремено настанила екипа из серије РТС-а – „Жмурке”. „Ћефнуло” им се да на раскрсници испред задњих врата наше фирме
напрасно посаде „дрвце” од неколико тона, које је претходно тешким машинама требало упртити из неке од оближњих шума. Недалеко одатле направљена је и старовременска биртија под називом „Код Шицка” и у њој се одвијао живот у неким тескобним
временима након слома фашизма.
И напослетку, пре неки дан, снимана је овде и серија „Сенке
над Балканом” (више речи о томе у репортажи на 25. страни), која је својим првим циклусом и мешавином историјских артефаката и (не)могућих фикција одушевила многе поклонике периода
између два светска рата. Наставак је моментално у изради, а баш
прошлог четвртка снимано је на поменутом потезу града на Тамишу.
И кад смо већ код тог дела Панчева, поновићемо, премда већ
хиљадити пут, да је наше старо језгро без дилеме – богомдано. Нарочито када је реч о потребама посленика „седме уметности”, који напросто вапе за таквим небрушеним бисером.
Међутим, оно што повезује сва три наведена окупљања филмаџија, поред тога што су одабрали баш наше место за оваплоћење
својих планова, јесте и то да су сви претходно морали да изведу
исту операцију. И то изнуђену погрешном политиком.
Елем, реч је о привременом вађењу постојећих бандера и стављању на то место канделабара попут оних из прохујалих времена. Разлог сасвим прост: уместо да су приликом последње реконструкције тадашњи градски оци једноставно лепо пресликали оно
што је овде било пре век и кусур, они су нашли да се праве паметни и иновативни, па су, поред осталих неприкладности, решени
да „осавремене” старо језгро, инсталирали и неадекватне носаче
светиљки у облику пецаљки, којима ту никако није било место.
А све те филмаџијске екипе, бавећи се тематиком од пре стотинак и више година, овамо навраћају не зато што смо много паметни и иновативни, већ искључиво зато што имамо нешто, у визуелном смислу, што одговара њиховим потребама.
И онда се наново питамо да ли је било могуће да неко, уместо да
брижно сачува сваки детаљ из оних времена, изводи керефеке и
тај бисер претвара у папазјанију, миксујући „фрогс енд гренмадерс”, што ономад на неком иностраном састанчењу рече сада нетрагом нестали Вук Д. Сећамо се како је, уместо да буде духовит,
наречени писац/политичар испао смешан, јер кад „бабе и жабе”
преведете на енглески језик, та пошалица изгуби сваки смисао. Е,
исто је и кад мешате плусквамперфекат и футур, па сада јадне
филмаџије морају да бандере „чупају, па саде” и себе излажу непотребним трошковима и муштрањима.
Све у свему, крајњи је час да престане играње жмурки пред чињеницом да је на наше јединствено старо језгро бачена сенка, већ
га чим пре треба вратити у оно претходно, једино смислено – старинско стање, с неизбежним романтичним фењерима, па ће нам и
даље, и све чешће, бити гости разни краљеви и друга свита одевена у давно изношене одеће.
Ј. Филиповић

ФОТОГРАФИЈА Бесконтактно испијање.
У Долову, 9. фебруара
НЕДЕЉЕ
Снимио Мирослав Првуљ

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

КАКО ГРАЂАНИ НИСУ
ДАЛИ ИВАНКУ
У Панчеву се средином прве деценије новог миленијума, за данашње прилике, догађало много тога незамисливог. Пре свега у погледу упадљиво
израженијег степена грађанских слобода и широког простора за јавне дебате, у чему је „Панчевац” предњачио.
Било је веома много укрштања
мишљења, реаговања и разних иницијатива од значаја за опште добро, а
догађало се и да људи јавно и децидирано стану иза особе у чије су људске и професионалне вредности уверени.
Баш то био је лајтмотив текста за
насловну страну, а у главној улози нашла се Иванка Барашевић, директорка панчевачког Фонда за здравство. Заправо, у том моменту већ бивша, јер је
управо тих дана с те функције смењена по директиви Демократске странке. Како је на многе кориснике услуга
поменуте установе она оставила изузетно добар утисак у свом
претходном раду, неки од њих
приредили су 22. августа 2007.
скуп подршке испред панчевачке испоставе Фонда за здравствено осигурање. Окупио се немали број грађана, који су на тај
начин изразили незадовољство
одлуком покрајинске централе
те установе, одакле се тим поводом измигољило тек једно
(штуро) образложење да је донедавна директорка неки новац утрошила ненаменски. На
то су, тврдећи супротно, реаговали бројни грађани, како појединци, тако и разне организације, износећи пароле као
што је: „Одбранимо ону која је
годинама бранила наше оси-

гуранике”. Најексплицитнији став заступао је
Савет панчевачких сениора (СПАС), означивши овакав поступак као
сраман, чиме је „ударена жестока шамарчина
свим поштеним, а посебно болесним Панчевцима”. Закључак са овог
скупа био је недвосмислен – враћање Иванке
Барашевић на чело овдашње филијале Фонда,
као и да буде предложена за Новембарску награду Панчева.
На четвртој страни,
као носећи, нашао се
текст са интригантним
насловом – „Два скандала и петља”. У питању

је панчевачка недељна политичка
хроника, у којој је
аутор Ненад Живковић писао о бесмислености плаћања
претплате за јавни
сервис, уз образложење да РТС такав
какав је, под диригентском палицом
Александра Тијанића, то никако није.
Он се осврнуо и на
то што локална
полиција није реаговала на претње
власнику белоцркванске телевизије

ТНТ Стефану Цветковићу (веома актуелном у ово време),
након што је тај медиј емитовао прилог о „активностима”
извесног контроверзног „бизмисмена”. А један од тих
скандала управо је и смена директорке панчевачког Фонда за
здравство Иванке Барашевић,
чиме се бавио локални одбор
Српског покрета обнове на својој последњој конференцији за
новинаре, уз поруку да је „неће
дати”. Нажалост, ништа од тога
није уродило плодом, већ напротив – она је пребачена у ковинску филијалу, да би тек много година касније на неки начин
била рехабилитована, повратком на претходне позиције.
Целу шесту страну, посвећену економији, заузео је интервју са замеником директора
„ХИП–Азотаре” за инвестиције.
Пјотр Кравченко, представник литванског „Арвија”, једног од три субјекта који су приватизовали ту панчевачку фабрику, том приликом
нагласио је да су у припреми велике
инвестиције, а да ће одмах затим акценат бити стављен на екологију. Време га је оштро демантовало, па је уместо тога убрзо волшебно размонтиран
највреднији погон (Карбамид 2) тог
некадашњег лидера у производњи вештачког ђубрива и продат једној руској компанији, а потом је тако окрњена фабрика враћена држави, да би
је касније, путем конверзије дугова,
преузео „Србијагас”, све док недавно
„Азотара” није завршила неславно –
у стечају.
Ј. Ф.
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ГОДИШЊИЦА СМРТИ НЕБОЈШЕ ГЛОГОВЦА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

СЕНКА ПРИНЦА ГЛУМЕ ЈОШ ЧЕКА

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

Изневерено обећање
о промени имена
Културног центра
Заборављена
годишњица смрти
нашег глумца
Деветог фебруара навршило
се годину дана откако нас је
због неизлечиве болести напустио Небојша Глоговац, један од највећих глумаца са
ових простора, али Панчево
званично ничим није обележило тај датум.
Иако је само неколико дана
после смрти овог великог глумца Градска управа Панчева објавила предлог да Културни
центар понесе име Небојше
Глоговца, то се до овог тренутка није догодило. На заседању
Скупштине града које је одржано почетком октобра подршку овом предлогу дало је петнаест одборника од укупно седамдесет. Упркос оваквом исходу гласања градоначелник
Саша Павлов је за локалне медије изјавио да ће одлука највероватније бити реализована
до краја године. Ова изјава је
уследила након што се на улазу у Културни центар Панчева
појавио графит „Културни центар Небојша Глоговац”.

До данас, међутим, ова установа зове се по старом, а повод – годишњица смрти НАШЕГ глумца – пропуштен је!
Шта ће се даље дешавати са
овом одлуком, остаје нам да с
временом сазнамо...

центар понесе име Небојше
Глоговца.
– То само указује да се нема слуха, а ни знања за препознавање нечијег квалитета
и величине. Било би добро орга ни зо ва ти пе ти ци ју јер с

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.
УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.

Било би добро
организовати
петицију јер
с довољним бројем
гласова мислим да
бисмо могли то да
променимо.
Глумица Милена Предић, која је и Панчевка, рекла је овим
поводом да је необележавање
годишњице смрти није нимало зачудило, јер је у октобру
одбијен предлог да Културни

НА ГРА ДУ ПРИ МИ ЛА ТРО ГО ДИ ШЊА ЋЕР КА
Поводом годишњице смрти, у ЈДП-у је 9. фебруара одржана свечаност на којој је кћерки Небојше Глоговца, трогодишњој Сунчици, Воја Брајовић уручио највеће глумачко признање – награду „Добричин прстен” за животно дело у 2018.
А у Небојшину част у Панчеву је априла прошле године било организовано вече посвећено његовом лику и делу. Програм су припремили његови пријатељи и сарадници: глумица и директорка Југословенског драмског позоришта Тамара
Вучковић, глумац Војислав Брајовић и филмски редитељи
Балша Ђого, Срдан Голубовић и Олег Новковић. Тада је била представљена и изложба фотографија из представа и филмова у којима је играо, коју је приредила Маја Медић.

ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Милена
Предић
довољним бројем гласова мислим да бисмо могли то да
променимо – рекла је Небојшина колегинца Милена Предић за „Панчевац”.
Дру ги су, на сре ћу, би ли
предузимљивији. У ових годину дана Глоговчево име понео
је Дом културе у родном граду
његове мајке – Невесињу, а у
Београду је на зграду у којој је
живео, у Улици Страхињића
Бана, постављена спомен-плоча. На њој стоји посвета „Принцу глуме и чуду од човека”, као
и стихови песме Душана Стојановића „Део светлости”. Иницијатива је потекла од студената једине класе коју је Глоговац водио, а плочу је по Стојановићевој замисли израдио
умет нич ки ди зај нер Дра ган
Јовановић.
М. Марић

НЕ БОЈ ША, НАШ
СУ ГРА ЂА НИН

Цена: 4.000 дин.

Небојша Глоговац је рођен
30. августа 1969. у Требињу, у породици свештеника Милована Глоговца и
мајке Милене. Породица се
доселила у Опово када је
Небојша имао шест година,
а годину дана касније у
Панчево. У нашем граду је
завршио основну школу и
гимназију, а затим је уписао студије психологије на
Филозофском факултету у
Београду. Упоредо са студијама, глумио је у аматерском позоришту. Његов таленат је препознао Миленко
Заблаћански, који га је и
припремао за пријемни на
ФДУ. Глуму је студирао од
1990. с Наташом Нинковић,
Војином Ћетковићем и Сергејом Трифуновићем.
Колеге су га звале „принц
глуме”, а пријатељи у Панчеву од милоште – Лобања.

Цена: 6.000 дин.

ПРОГРАМ ЗА ЖЕНЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

БАХАТОСТ ФИРМЕ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Расписан конкурс
за менторине

Комисија избачена
с плаца

У оквиру пројекта „Менторски програм за жене са инвалидитетом”, који први пут у
Ср би ји спро во де удру же ња
„FemPlatz” и Женска мировна
група из Панчева, уз подршку
организације „UN Women” у
Србији, 6. фебруара је отворен конкурс за менторине.
На конкурс се до 20. фебруара могу пријавити девојке и жене са инвалидитетом
из целе Србије које су заинтересоване да развијају своје
потенцијале и уче из искустава, знања и вештина других жена са инвалидитетом.
Менторине ће имати прилику да науче о својим правима,
о препознавању и спречавању
дискриминације и насиља над
женама, о инклузивном образовању, самосталном животу,

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

запошљавању и многим другим важним темама.
Циљ овог пројекта, који се
реализује од септембра 2018.
до јуна 2019. године, у оквиру
програма „Аутономија, глас,
учешће особа са инвалидитетом”, јесте да подржи жене са
инвалидитетом у остваривању
њихових права, кроз оснаживање, информисање и вршњачку подршку.
Све жене које су заинтересоване за учешће у овом програ му тре ба да на сај ту
https://mpzisrbija.wordpress.com/konkurs/ преузму
пријавни формулар, да га попуне и пошаљу на имејл адресу femplatz@gmail.com најкасније до среде, 20. фебруара.
Д. К.

Држава у држави
Пошто смо прошле недеље објавили саопштење Удружења
српских техничких прегледа
(СТЕП), огранак за јужни Банат, у коме стоји да једино
фирма „М & M Petaković Trade” на територији нашег региона не поштује јединствену цену техничког прегледа возила, покушали смо да, како новинарски ред налаже, чујемо
шта менаџмент те фирме има
да каже у вези са овом, као и
још неколико тема.
У те ле фон ском раз го во ру
власник фирме Лазар Петаковић одбио је нашу молбу да
нам да имејл адресу како бисмо рашчивијали да ли су ови
наводи тачни, те да му поставимо питања у вези с још јед-

ном шкакљивом материјом.
Због тога ће читаоци остати ускраћени за његов коментар о
томе да ли је тачна информација коју смо добили из поузданих извора да је „М & M Petaković Trade” једино правно
лице које има огромну површину земље на територији града, чији су запослени избацили комисију која је имала задатак да направи тачне мере
плаца због плаћања услуге изношења смећа. Према нашим
сазнањима, комисија је и изашла на терен јер Петаковић не
плаћа ову комуналну услугу.
Поступак против ове фирме
је покренут, фотокопије докумената о томе су у нашем поседу, па ће ова прича имати наставак у следећем броју.
С. Т.

ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК
+ ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

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

Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистички преглед и ултразвук срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, ендокринолошке др Гордана
Вељовић, такође из Опште
болнице, а уролошке њихов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Треба напоменути
да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на
акцији, па тако комплетан

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

НАЈВИШИ ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ С ПРЕДСЕДНИКОМ ВУЧИЋЕМ У ПАНЧЕВУ

Извештај „Фридом хауса” је релевантан за мене, али се
не слажем с њим. Апсолутно не мислим и не осећам да
живим у делимично слободној земљи, већ мислим да
живим у слободнијој земљи него пре неколико година.
(Премијерка Ана Брнабић, „Бета”, 6. фебруар)

ИМАМО УГЛЕД У СВЕТУ
ВЕЋИ НЕГО ИКАД

***
Те две кампање се не могу поредити. Мој утисак је да
је Ђинђић фанатично волео да му се постави питање
где ће он моћи нашироко да објасни нешто неком с
ким се не слаже. А овде нема неслагања, овде морате
да аплаудирате. Сумњам да ће се наћи неки пензионер
који ће да устане и пита Вучића: извините, четири године сте ми узимали од пензије, како мислите то да ми
надокнадите?
(Професор Факултета за правне и пословне студије у
Новом Саду Душко Радосављевић, „Ал Џазира Балканс”,
10. фебруар)
***
Мотиви побуне у човеку нису политичке природе, како
се најчешће тумачи, већ просто незадовољство, очајање, гнев и потреба да се живи у другачијем свету који
не би био свет привида, него свет стварности. Желео
бих да се нада да ћемо живети у нормалној земљи кадтад оствари, јер је неподношљиво живети у лажи. То
заиста води лудилу и сва та насиља која се дешавају
нису случајна. Читао сам да се у старој Грчкој неговала
просвећеност да би народ могао да учествује у демократији, што значи – све то што се негује на нашим телевизијама, није нимало случајно. То је подмукло пражњење ума од сваког озбиљног интересовања за животне појаве и теме, усредсређивање пажње на безначајности како би непросвећеним народом могло лакше да
се манипулише.
(Писац и новинар Душан Микља, „Данас”, 10. фебруар)
***
Претпоставити да су труднице и породиље највећи проблем у земљи у којој цветају рад на црно и сви други облици неплаћеног рада је, у најмању руку, срамно. Последњих осам месеци преплављени смо решењима породиља које добијају надокнаде некад и мање од 300 динара месечно.
(Представница иницијативе „Маме су закон” Татјана
Мацура, „Бета”, 11. фебруар)
***
Никад Хрватском није владала овако гадна екипа. Нека
нас буде и страх и срам. Можда ипак, нека нас буде
страх. Они имају правосуђе, војску, полицију, медије.
Они нам на све могуће начине продају тезу како су нам
једини прави непријатељи „четници”. И онда кад „четници” имају двадесетак година, и онда кад играју ватерполо, и онда кад отворена срца, заљубљени у спорт, долазе у најљепши хрватски град… Зато, не осуђујмо дечке
који су кренули побити „четнике”. Немају они ништа с
тим. Слушају глас својих и наших господара.
(Списатељица Ведрана Рудан, „Курир”, 11. фебруар)
***
Да овдашњи и тамошњи медији не пишу то што пишу,
не би се догодило да ми ове силне године и даље водимо исте битке. Рат је завршен, али су се наше међусобне битке наставиле. Мислим да ту медији, као и на почетку тих ратова, и сада носе можда и највећу одговорност уз државне функционере Хрватске и Србије. Чим
се такве ствари објављују, оне сигурно некоме иду у
корист.
(Новинарка Тамара Скроза, „Раскринкавање”, 11. фебруар)
***

Људи протестују на улицама градова у Србији како би
показали незадовољство системом који нас чини заробљеним. Власт реагује на критике, уместо кориговањем,
као да смо ми непријатељи. Протест је крајње миран,
хиљаде људи шета по градовима, то је велика храброст
да изађу на улице у неким градовима и кажу: мени се не
допада ово, нисам заљубљен у председника, не желим да
га грлим, видим како живимо.
(Глумац Никола Ђуричко, телевизија Н1, 11. фебруар)

(Наставак с 1. стране)
– Да ли вам је случајно то што
су албански медији славили
протесте против мене у Грачаници, а којима је присуствовало само деветнаесторо људи?
При томе, њих петоро је дошло
са севера КиМ, а један од њих
је бивши службеник западне
амбасаде. Размислите сами, је
ли то зато што је Вучић лош по
Србе, или супротно, због тога
што се бори за њих и за Србију? Хвала нашем народу на Косову који нам пружа велику подршку, од 80 одсто гласова. Они
најбоље знају ко се бори за њихове интересе, а ко их је 2008.
године отерао у независно Косово – истакао је Вучић.
Он је додао да није дошао да
би говорио лепе ствари и најавио је да ће бити доста проблема када је реч о будућности
Косова. Рекао је да ћемо чекати да буду укинуте таксе које
су наметнуте у нашој јужној
покрајини, а да, уколико се то
не догоди, неће бити крај света, јер ће Србија и даље помагати наше људе на Косову.
Рекао је и да како год да се
заврши овај спор, Србија неће
трпети никаква понижавања.
Према његовим речима, варају се сви који мисле да је наша
држава мала и слаба и да може и даље да буде вређана и
уништавана као некада – Србија је данас јача и има већи
углед и поштовање у свету него икада до сада.
– Видео сам много ствари
које смо још могли да напра-

вимо. Да не критикујем увек
само локалне власти, морали
смо да будемо агилнији, бржи
и снажнији. Могли смо и морали више и боље. А видео сам
и ствари које смо успели да
преокренемо и променимо –
казао је председник.
На узвике из публике: „Хапси банду”, Вучић је рекао да
када би стварно то радио, онда

ВУЧИЋ: ЈА СЕ КАО ПРЕДСЕДНИК ПРВИ
ЈАВЉАМ ДА МИ ИСПИТАЈУ ИМО ВИ НУ
Александар Вучић је напоменуо да ће ускоро бити усвојен
закон о пореклу имовине, који се чека двадесет година, а
на основу којег ће за свакога моћи да се утврди „како је и
на који начин стекао имовину”. Обећао је:
– Ја се, као председник, добровољно пријављујем да будем међу првима којима ће да буде испитана имовина. Али
онда ће, богами, и њихова имовина да буде испитана. А нека народ процени ко је поштено стицао, а ко није.

би био оптуживан да се меша
и да крши независност правосуђа и судија. С друге стране,
када правосудни органи незаслужено ослободе неког криминалца, онда јавност оптужује државу иако тако није одлучила она, већ су одлуку самостално и без притисака и мешања у њихов рад донели људи који раде у правосуђу.
Вучић је казао да раст плата
и пензија сада зависи од реалних економских резултата, а
не, као некада, од договора политичких партија. Најавио је
да ће ове године бити повећане плате и пензије и да ће бити уведене олакшице за механизацију намењене пољопривредницима.
Председник државе је нагласио да се не боји опозиције.
– Нисам их се нимало уплашио и колико год да се скупе,

Вучић: „Да не
критикујем увек само
локалне власти,
морали смо да
будемо агилнији”.
па и 50 партија да буде и да иду
сви заједно на једну листу, а
против листе поштења и листе
будућности Србије, ми ћемо их
победити убедљиво, кад год, ако
се било какви избори догоде и
победићемо их убедљивије него икада – поручио је Вучић.
Није било никаквих инцидената, а подржаваоци власти
разишли су се сат времена након почетка скупа.
М. Глигорић и С. Трајковић

ОДРЖАНО ДРУГО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Протести морају имати јасан циљ
Говорили професор
Маркуш и музичар
Марчело
Следећи сусрет је
заказан за
15. фебруар
Око хиљаду Панчевки и Панчеваца други пут се окупило
у петак, 8. фебруара, у 18 сати, испред Културног центра
на Корзоу, како би учествовали на протесту под називом
„1 од 5 ми ли о на”. Би ли су
опре мље ни зви ждаљ ка ма и
транспарентима с паролама
против власти.
Девојка из организације овог
скупа рекла је да присутнима
„не треба радна обавеза, нити
претња”, већ да су то слободни људи, а да „један слободан
човек вреди као хиљаду плаћених ботова”. Познати панчевачки професор српског језика у пензији Петар Маркуш
окупљене је назвао „узданицама овог града”, које су, према његовим речима, „успеле
да сачувају морално и духовно здравље”. Подвукао је да
„протести морају да имају јасан циљ, а то је ново уставноправно решење којим би се
без на си ља спро ве ло ка жњавање ко рум пи ра них и
профитера”.

Марко Шелић Марчело, препознатљиви музичар и песник,
казао је да грађани имају само себе, да не постоје две Србије, као и да народ памти и
власти пре ове, те да би требало испитати порекло имовине свих позиционих политичара у последњих двадесет
година, како бисмо „једном
сазнали коме част, коме срам,
а коме затвор”. Он је подву-

као да опозицији која се сада
залаже за то верује „као у новчаницу од 13 динара”. Марчело је нагласио да сам финансира своје одласке на шетње
по градовима Србије.
Грађани су, затим, из Улице
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка
скренули у Улицу генерала Петра Арачића, па је колона стала испред зграде Градске управе и негодовала. Из Карађор-

ђеве се опет ушло у главну градску улицу, а шетња је завршена код главне аутобуске станице. Следећи сусрет је заказан за 15. фебруар.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ХРОНИКА

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ОПОЗИЦИЈЕ

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
И ФИЛМСКО ПАНЧЕВО

Изложени смо
игнорисању
Без одговора на
одборничка питања
Не давати легитимитет
функционисању локалног
парламента
У четвртак, 7. фебруара, у исто време
када је почињала седница Скупштине
града Панчева, опозиционе одборничке групе „Слободно Панчево” и „За
наше Панчево”, уз које је стао и од-

Осветљење кроз уштеду
од 76 процената
Приход 54 милиона
динара од продаје
шест хектара
Одборници Скупштине града Панчева окупили су се тридесети пут у овом
сазиву 7. фебруара. Пред њима је било осам тачака дневног реда, а седницу је обележио изостанак скоро
свих опозиционих одборника.
Самим тим није било парламентарне расправе, што је седницу осиромашило до бесмисла.

Реконструкција 16.668 светиљки
Пошто је Тигран Киш констатовао да
је присутно равно педесет одборника, рекао је да је Зорица Репац, чланица Градског већа задужена за пољопривреду, село и рурални развој,
поднела оставку, те да ће обављати
ову функцију у Већу до избора новог
члана градске владе.
Верификовани су записници, па се
прешло на усвајање програма рада
Скупштине града за 2019, што је, према речима Тиграна Киша, акт који
одборници доносе сваке године јер
представља њихов оквирни план рада. Друга тачка дневног реда била је
Предлог пројекта јавно-приватног партнерства реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на територији града Панчева
применом мера уштеде енергије.
За реч се јавио Миленко Чучковић,
већник задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај.
– На седници Скупштине града одржаној прошлог новембра донете су
четири одлуке које се односе на јавно-приватно партнерство. Градоначелник ми је рекао да ће осветљење
бити прва тема зато што нам је то
најлакше за реализацију. У вези с тим
упућен је допис релевантној републичкој комисији и ми смо, као град,
добили одобрење да започнемо поступак. Израђен је пројекат на 115
страна, а односи се на реконструкцију 16.668 од укупно 17.163 светиљке

и, генерално, на смањење цене јавног
осветљења. Уз то, Република Србија
мора да испуни обавезу према Енергетској заједници југоисточне Европе
да смањи потрошњу енергије за девет
одсто. Укупан трошак за електричну
енергију и таксе у Панчеву на петнаест година износи 87.849.000 динара,
а реализацијом јавно-приватног партнерства тај износ ће бити 20.667.000.
Осим тога, укупни трошкови Града за
одржавање у року од петнаест година
износе 26 милиона, а сада ће то плаћати приватни партнер – казао је Чучковић и додао да је укупна уштеда
Града преко 76 процената.
Пројекат ће бити изведен у фазама, а реализација треба да крене од
априла како би до октобра стигла до
финализације, односно до замене свих
сијалица.
На већника се надовезао Жељко Сушец, шеф одборничке групе СНС-а,
казавши да је овај пројекат од изузетно великог значаја за буџет Града, јер
је „сада оптерећен са око 150 милиона динара на годишњем нивоу за ову
намену”.
– Овим доказујемо да смо одговорна власт која на домаћински начин,
кроз суфицит, пуни буџет Града. Наравно, средства која остану кроз ову
уштеду наћи ће прави пут – рекао је
Сушец, а онда је уследио френетичан
аплауз његових партијских колега и
предлог је прошао.
Већином гласова усвојен је Програм рада и финансијски план Туристичке организације града Панчева
за 2019. Потом, у вези с предлогом
решења о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле на Хиподрому за говорницу је поново изашао Сушец.
– Намера инвеститора је отварање
филмског града. Знамо да је то запарложени део града, а ово је једна од
инвестиција којом показујемо да развијамо културу. Уз то, Град ће приходовати 54 милиона динара од продаје
ових шест хектара. Били смо изложени неоснованим примедбама да као
власт не улажемо у културу, међутим
овај новац ће бити усмерен управо ка

Помоћ избеглицама кроз
јавне позиве
родица на територији АП Војводине.
Исти рок за пријаве постоји и за јавне позиве за бесплатан аутобуски превоз, „Иди-види посете”, а односе се
на лица избегла из Босне и Херцеговине, те она из Хрватске.
Додатне информације могу се добити у канцеларији Повереништва за
избеглице на Тргу краља Петра I 2–4,
на телефон 013/308-818, као и на сајту www.fondirpvojvodine.rs.
С. Т.

Представници опозиционих одборничких група пред новинарима
власти о јавно-приватборник ДЈБ Шандор Ђерним парнерствима сумфи, заказале су конфењиви. Одборничка груренцију за новинаре. Изпа „За наше Панчево”,
међу осталог, ово се потј. Павле Ђукић, сматра
казало и као добар „трик”,
Никола
Ћебић:
да Панчевци који живе
јер су одборници у сали
крај рафинеријске пруимали само неколико та- „Скупштина
ге имају велики проблем,
чака дневног реда, па су града већ
а Шандор Ђерфи је ноновинари пропустили довинарима поделио одбар део седнице, на којој дуже време
борничка питања. Говорсе нису појавили ни чла- функционише
ници су на интересованови ЛСВ-а и ДС-а.
с проблемима,
ње новинара о томе да
Они су у холу Градске
ли ће и убудуће бојкотоу
супротности
управе обзнанили да неће
вати седнице Скупштиприсуствовати заседању с пословником”.
не града одговорили да
јер, како је рекао Никола
то питање још увек разЋебић („Слободно Панчематрају.
во”), „Скупштина града већ
Жарко
Јелисавчић
је на крају редуже време функционише с проблемикао да ће следећа „седница скупма, у супротности с пословником”.
– Председник Скупштине града и штине” почети у петак у 18 сати на
скупштинске службе нас игноришу, Корзоу.
С. Т.

НАША АНКЕТА
НА КОЈИ НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАТЕ ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ?

Развијање културе

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Повереништво за избеглице Градске
управе обавештава јавност да је Фонд
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао четири јавна позива. Први од њих
је онај што се тиче економског оснаживања жена из ове групе, с роком
пријаве до 4. марта.
Други је, до 28. фебруара, расписан за доделу финансијске помоћи
најуспешнијим студентима из избегличких, прогнаних и расељених по-

овој важној области. Не смемо да заборавимо да су под реституцијом многи објекти у којима су установе културе – образложио је Сушец.
Он је био известилац и у вези с решењем о давању у закуп 14 хектара
земљишта у северној индустријској
зони. Објаснио је да се ради о земљи
која није подложна пољопривреди, те
да се „СНС с коалиционим партнерима у тешким условима изборио да се
Граду врати ово земљиште”. Додао је
да ће Град, за две године закупа, добити 35 милиона динара, а у објекту
ће радити близу шест стотина људи.
Дата је сагласност, затим, на Одлуку НО ЈКП-а „Зеленило” којом су
усвојени ценовници за радне јединице „Пијаце”, „Градско зеленило” и
„Гробља”. Прошла је и Измена Одлуке о образовању Савета за здравље
града, а на крају је усвојен програм
пословања ЈКП-а АТП за 2019. годину с финансијским планом.
Одлука представника опозиције да
не присуствују овој седници само је
њихова, а њен ефекат је да су се одборници владајуће већине у скупштинској сали задржали двадесет
минута.
С. Трајковић

нема одговора на одборничка питања,
а нису ни испуњени технички услови
за функционисање опозиционих одборничких група. Сматрамо да нема
смисла да и даље учествовањем дајемо легитимитет функционисању локалног парламента – рекао је Ћебић,
уз констатацију да то што неће учествовати у раду Скупштине, не значи
да се неће бавити одборничким послом.
Дејан Јовановић из исте одборничке групе мисли да су планови градске

Ситнице које љубав значе

М. ТОПАЛОВИЋ МИЗИЋ

С. СУЧЕВИЋ

Сваке године широм света 14. фебруара обележава се Дан заљубљених, док се у нашој земљи слави Свети Трифун, заштитник виноградара.
Иако се не може прецизно утврдити ко је био Валентин, јер су постојала три мученика са овим именом,
сматра се да је то ипак био епископ
који je живео у трећем веку. Погубљен је 269. године одсецањем главе, у доба када је Римским царством
владао цар Клаудије II.
Међутим, само обележавање такозваног Дана заљубљених нема много
везе с црквом, већ са световним обичајима и традицијом.
Интересантно је да људи славе овај
празник љубави иако у њиховим религијама он не постоји. Током година је постао интернационални дан
љубави, када партнери малим знацима пажње изражавају своје емоције.
Питали смо наше суграђане да ли и
како они обележавају Дан заљубљених.

С. РАДОЈКОВИЋ

М. АРСИЋ

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ МИЗИЋ,
дипл. менаџер уметничке
продукције:
– Обележавамо овај дан. Поклањамо једно другом понеку ситницу, као
знак пажње. Ја то гледам да практикујем и овако сваког дана.
СНЕЖАНА СУЧЕВИЋ, медицинска
сестра:
– Нисмо нешто специјално славили, али понекад на овај дан ја купим
неку ситницу мужу и он мени. Ништа превелико.
СИМЕОН РАДОЈКОВИЋ, студент:
– Тај дан обавезно проводим са својом девојком. Поклоним јој цвеће или
неку ситницу. Можда би требало да
то чешће радимо.
МОМИР АРСИЋ, пензионер:
– Тај дан увек проводим са унуком, јер јој је тада рођендан. Другој

Д. РИСТЕМОВСКИ

Н. ЕЛЕЈАН

унуци је дан раније, па је тих дана
код нас свакако занимљиво. Када сам
ја био млађи, тај дан није био тако
важан, а сада то углавном омладина
практикује да слави.
ДРАГАН РИСТЕМОВСКИ,
трговац у пензији:
– Тог дана ја режем лозу, јер се то
ради на Светог Трифуна. Не производимо вино, већ само имамо винову
лозу око куће. Помажем својој жени
у том послу, јер она то зна да ради,
па јој на тај начин поклањам своју
љубав.
НУРА ЕЛЕЈАН, менаџер
информатичких система:
– Тај дан проводим лепо са особом коју волим. Добијем на поклон
цр ве ну ру жу и иза ђем на пи ће с
момком и сећамо се дана с почетка
наше везе, када смо се упознали на
факултету.
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА РАДНИКА НИС-а

ПОДРШКА УГРОЖЕНИМ МАЛИШАНИМА
Пример сарадње
локалне самоуправе,
невладине
организације и
друштвено одговорне
компаније

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Поправљање
квалитета земљишта
У одрживим системима по- утичу на водно-ваздушни рељо при вред не про из вод ње жим и повећавају биогеност
при ме њу ју се ви ше пољ ни земљишта.
плодореди с већим уделом
једногодишњих и вишегоди- Органска производња
шњих махунарки (Fabaceae) У поређењу с конвенционали њихових смеша с травама ном производњом, на газдин(Poaceae). Земљиште се обо- ствима које се баве органгаћује органском материјом, ском производњом биодипоправља му се структура, а верзитет је просечно већи за
на томе се базира режим ис- око 35%, а већи је и капацихране биљака. Тако се прео- тет за побољшање квалитевлађујући концепт непосред- та земљишта, јер користе
не исхране биљака замењује шире плодореде, органска
концептом одржавања при- ђубрива и мањи интензитет
родне плодности земљишта. обраде земљишта. У Србији
Учешће већег броја биљних се одвија на 14.358 ха, што
врста у плодореду повећава представља 0,41% од укупагробидиверзитет у време- но ко ри шће ног по љо при ну. Под утицајем различи- вредног земљишта. Категотих система биљне произ- рија малих породичних гаводње повећава се биогеност здинстава у којима је интеземљишта, а прекидају се и грисана биљна и сточарска
животни циклуси проузро- производња је из аспекта
ковача многих биљних бо- одрживости и могућности
лести, штеточина и корова. повећања обима најперспекПо кров ни усе ви (Cover тивнија.
crops), као међуусеви (накнад ни, по стр ни, ози ми), Институције и
или као здружени, могу до- регулатива
принети побољшању квали- Сектор заштите агроекоситета земљишта, спречавању стема у Србији још увек ниерозије, заштије довољно проти ква ли те та
филисан, иако
воде и заштити
се велики број
би о ди вер зи те институција на
та. У по кров раз ли чи те на ним усе ви ма Биљни остаци
чине бави овом
ма ху нар ке су штите земљиште
об ла шћу: Ми често коришћенистарство поод
еро
зи
је
и
не као би о ло љопривреде,
шки фиксатори високих
шу мар ства и
азота за наред- температура,
во до при вре де,
ни усев, а често
Ми ни стар ство
су заснивани и смањују сабијање, заштите животтравним врста- побољшавају
не средине, зама у периоди- његову структуру,
води за заштима када је зету природе Срмљи ште без позитивно утичу
бије и Војводиглавних усева, на водно-ваздушни не, по љо при како би се сма- режим и
вредни факулњила ерозија. У
тети Универзино ви је вре ме повећавају
тета у Београсве више се ко- биогеност
ду и Универзиристе и биљне
те та у Но вом
зе
мљи
шта.
врсте из пороСаду, Институт
дице купусњаза ратарство и
ча (Brassicaceae) за зелени- повртарство Нови Сад, Иншно ђубриво, контролу ко- сти тут „Та миш” Пан че во,
рова, или као биофумиган- Институт за земљиште Беоти против земљишних па- град, Национална асоцијатогена и штетних немато- ција за развој органске прода. Преласком из монокул- изводње „Serbia Organica”,
туре у плодореде који садр- Српско друштво за проучаже покровне усеве директ- вање обраде земљишта и др.
но се утиче на смањење упоУпоредо са институалитре бе азо та, пе сти ци да и зацијом донет је низ страупо тре бе ме ха ни за ци је, а тешких и законских докутиме и на заштиту агроеко- мената који у одређеној месистема.
ри регулишу питања заштите агроекосистема: НациоКонзервацијска обрада
нал ни про грам ру рал ног
земљишта
развоја РС 2018–2020, чији
Назив „конзервацијска” по- је саставни део и програм
тиче од енглеског – conser- развоја органске производvation, што значи очување, ње, Стратегија биолошке разаштита, а односи се на за- зноврсности Србије за пештиту земљишта, његових риод 2011–2018, Националсвих слојева, са органском на истраживачка агенда за
материјом. Обрада се врши сектор органске производтако да најмање 30% повр- ње (2013), Закон о органшине земљишта буде покри- ској производњи („Сл. главено жетвеним остацима на- сник РС” бр. 30/2010), Закон сетве. Тако распоређе- кон о пољопривредном зени биљни остаци штите зе- мљишту („Сл. гласник РС”,
мљиште од ерозије и висо- бр. 62/2006), Закон о средких температура, смањују стви ма за за шти ту би ља
сабијање, побољшавају ње- („Сл. гла сник РС” бр.
гову структуру, позитивно 41/2009) и др.

Пакетић за децу у
хранитељским
породицама, са
сметњама у развоју
или инвалидитетом
Недавно су запослени у компанији НИС уручили пакетиће
деци из удружења „Деца су
украс света” и на тај начин показали како било који дан може бити празник када можемо
да усрећимо некога. Догађај
уручења пакетића организован
је у амфитеатру новосадског
СПЕНС-а, у сарадњи с Градом
Новим Садом. НИС је издвојио средства за куповину пакетића који садрже артикле у
складу с потребама удружења
„Деца су украс света” и који
треба да побољшају услове живота и рада деци и младима
смештеним у хранитељским
породицама, са сметњама у развоју или инвалидитетом. Преко педесет малишана се обрадовало пакетићима, у којима
су биле књиге, слаткиши, играчке и још много тога – „ситнице” које улепшавају дан, али и
обезбеђују квалитетан свакодневни живот.

Брига о најмлађима
Том догађају су присуствовали Љиљана Коковић, помоћница градоначелника Новог Сада, Ивана Зиројевић, председница удружења „Деца су украс
света”, и волонтери НИС-a.
– Иако је време даривања,
но во го ди шњих и бо жић них
празника иза нас, увек је тренутак за организовање акција
усмерених на подршку онима
којима та помоћ много значи.
Пакетићи које је донирао НИС
су леп пример сарадње између
друштвено одговорних компа-

нија, локалних самоуправа, организација цивилног друштва
и медија – рекла је Љиљана
Коковић, помоћница градоначелника Новог Сада, додавши
да ће власт тог војвођанског
града наставити да подржава
манифестације оваквог типа
које у први план истичу праве
вредности једне заједнице: хуманост и филантропију.
Ивана Зиројевић, председница удружења „Деца су украс
света”, захвалила је НИС-у на
подршци и разумевању и указала да је основни циљ ове акције да се прошири свест грађана о судбини деце у хранитељству и са инвалидитетима.
Она је рекла да је ово добар
пример интерсекторске сарадње локалне самоуправе, приватног сектора и невладиних
организација и да филантропију и хуманост компаније НИС
заиста треба наградити.
Бојана Штрбац, координатор
за од но се са за по сле ни ма
НИС-а и волонтер компаније, том
приликом је истакла да су хуманитарне акције неизоставни
део пословања НИС-а и да је
брига о најмлађима подједнако

Сваки поклон измами осмех
битна и компанији и појединцима. Како је рекла, с обзиром
на то да се НИС одавно бави
друштвено корисним радом, у
складу с потребом компаније,
али и основном, људском потребом да овај свет учинимо
бољим, у оквиру НИС-а оформљен је Клуб волонтера.

Филантропија и хуманост
Ово није први пут да су радници и менаџмент компаније издвојили новац у хуманитарне
сврхе. Донација НИС-а различитим установама намењеним
заштити деце представља дугогодишњу традицију покренуту на иницијативу запослених
у компанији с циљем да се помогне и унапреди рад институција које су од виталног значаја за друштво. Тако су запослени у овој компанији пре две
године уручили донацију од
око милион и сто хиљада динара Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској, једној од најзначајнијих установа за незбринуту децу у нашој земљи. Новац су
прикупили запослени у НИС-у,
а менаџмент компаније је удво-

стручио та средства. Хуманитарна помоћ је искоришћена
за куповину опреме за видеонадзор, који је инсталиран у
свих седам објеката те установе у Београду, као и за куповину намештаја, тепиха и топлих
подлога за дечје собе и матерински дом.
Поред тога, НИС је Универзи тет ској деч јој кли ни ци у
Тиршовој купио осам медицинских апарата. Донација за
Дечју клинику резултат је широке филантропске акције коју су самоиницијативно покренули запослени у НИС-у.
Менаџмент је, као у случају
Центра за заштиту одојчади,
удвостручи прикупљену количину новца. У хуманитарну
кам па њу укљу чи ле су се и
НИС-ове бензинске станице
акцијом „Празнична чаролија је у нашим рукама”. Износ
донираних средстава од којих
су обезбеђени неопходни медицински апарати био је око
седамнаест милиона динара и
то је највећа појединачна донација коју је та здравствена
установа примила.

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ЂАКА НА ТРЖИШТУ РАДА

Афирмација активне политике запошљавања
Локална заједница
помаже панчевачким
средњим школама
Осавремењена настава
у пет установа
Презентација пројеката реализованих у средњим школама
током 2018. године у оквиру
локалног конкурса за доделу
средстава под називом „Програм за унапређење конкурентности средњих школа путем
побољшања услова за извођење практичне наставе” одржана је у среду, 13. фебруара, у
малој сали Градске управе.
Представници панчевачких
средњих школа приказали су
моделе унапређивања наставе у образовним установама,
тј. програме осавремењавања
наставног процеса реализоване уз финансијску подршку
локалне самоуправе. Реч је о
новцу из буџета Града Панчева намењеном за афирмацију
активне политике запошљавања, предвиђеном у Локалном
акционом плану за запошљавање Града Панчева за 2018.
годину.

Добри резултати
Директорима и професорима
панчевачких школа и заинтересованој јавности обратила се
чланица Градског већа Сузана
Јовановић, задужена за под-

ручје рада, запошљавања и социјалне политике.
– Велико ми је задовољство
што је ова мера подршке средњим школама опстала дуги низ
година. За потребе реализације
овог дела програма Акционог
плана запошљавања у 2019. години издвојићемо четири милиона динара. Сматрамо да ова
подршка даје добре ефекте. Вршили смо анализу и дошли до
података да је у последње четири године унапређен квалитет
наставе и да ученици који излазе из средњих школа имају
више стручног и практичног
знања. Могу да најавим да је у
оквиру Локалног акционог плана Града Панчева за 2019. годину предвиђено укупно четири милиона динара. Очекујемо
да ће средином марта бити рас-

писани јавни позиви, тако да ће
бити довољно времена за припрему пројекта – рекла је том
приликом Сузана Јовановић.
Руководства и наставно особље средњих школа истичу да
захваљујући опремању кабинета и побољшању услова за извођење практичне наставе ученици стичу неопходно искуство
и да су након завршетка школе
припремљени за рад у струци.
Они су похвалили ову иницијативу локалне самоуправе.

Улагање у будућност
За доделу средстава аплицирало је седам средњих школа са
укупно девет предлога пројеката. Савет за запошљавање Града
Панчева дао је позитивно мишљење за пет предлога пројеката, у укупном износу од 1.500.000

динара. Машинска школа Панчево купила је савремену мултимедијалну опрему за кабинет
за мехатронику (342.784 динара). Захваљујући донацији од
200.000 динара Медицинска
школа „Стевица Јовановић” добила је савремени кабинет за
здравствену негу. Гимназија
„Урош Предић” је од донације
Града Панчева (300.000) купила рачунарску опрему, а Економско-трговинска школа „Паја Маргановић” је новцем који
је обезбеђен овим програмом
(158.856) набавила савремени
апарат за кафу на ком ће ученици стицати практична знања.
Пољопривредна школа „Јосиф
Панчић” купила је фрезу за чишћење снега и ротациону косилицу (498.360 динара).
Панчевачка локална заједница је једна од ретких самоуправа које на овакав начин помажу школама. Запосленима
у просвети, како сами истичу,
оваква помоћ и подршка много значе, јер образовне установе немају могућности да обезбеде или зараде новац који је
неопходан за опремање учионица и кабинета за савремену
наставу, нарочито практичну.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ПАНЧЕВУ

ГРИП ЈЕ У ПУНОЈ СНАЗИ,
КАКО ДА МУ СЕ ОДУПРЕТЕ
Лоше вести: у Општој
болници забележена
прва жртва

ДА СЕ НЕ РАЗБОЛИТЕ
Перите руке. Редовно перите руке топлом водом и сапуном. Честице грипа на телефону остају седамнаест дана, на
металном новцу два-три дана, а на папирним новчаницама
много дуже. Имајте у виду и то да се на тастатури налази
пет пута више клица него на дасци WC шоље.

Проветравајте просторије. Просторије у којима боравите
проветравајте што чешће, јер се у затвореном простору инфекција брже шири, будући се вируси преносе капљичним
путем.

Четворо пацијената
на респиратору на
интензивној нези

– Иако у Србији тренутно постоји неколико активних типова вируса грипа, на нашем одељењу је у свим случајевима реч

Водич за преживљавање
у неколико корака

Без љубљења. Иако је фебруар месец љубави, пољупци сада нису добродошли. Нека вам довољан мотив буде податак да се приликом пољупца пренесе чак 80 милиона бактерија.

На Инфективном
лечено више од
тридесеторо оболелих

Прва жртва вируса грипа у нашем граду забележена је у ноћи између понедељка и уторка, 11. и 12. фебруара, у панчевачкој Општој болници. Реч
је о жени рођеној 1968. године
из Ковачице – потврдила је за
„Панчевац” др Душанка Жиловић, начелница Инфективног одељења те болнице.
На Инфективном је у среду,
13. фебруара, у време закључења
овог броја, лежало четрнаесторо пацијената оболелих од грипа или од обољења сличних
грипу. Четворо оболелих било
је прикључено на респиратор
на одељењу интензивне неге.
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Шетајте. Препоручује се и да што више боравите на свежем ваздуху, а шетња и умерена физичка активност допринеће јачању вашег имунитета.
Пијте више и једите здраво. Исхрана нека вам ових дана
буде богата воћем и поврћем, а добро би било и да пијете
што више течности, пре свега воде, али и цеђених сокова
од свежег воћа и чајева. Кафу и алкохол избаците или бар
смањите.
о пандемијском грипу из 2009.
године АH1, познатијем као
свињски грип. До сада је од грипа код нас лечено тридесеторо
пацијената, од којих је шесторо
било на респиратору – истакла
је др Душанка Жиловић.
Докторка Жиловић упозорава да ово није нимало безазлено обољење.
– Грип је тешко обољење, зато се тако и зове: добио је назив
од речи „gripere”, што значи
„зграбити и не пуштати”. Код
здравих особа из чиста мира се
јављају висока температура, малаксалост, болови у целом телу, главобоља... Овај тип AH1
често као компликацију даје и
упалу плућа. Проблем је управо у тим упалама плућа, које су
често тешке, обостране и могу
да доведу до недовољне функције плућа, тако да пацијенти
морају да буду и на респиратору – објашњава ова докторка.
У Заводу за јавно здравље наводе да је тренд обољења сличних грипу у порасту у свим општинама у јужном Банату осим
у Опову, као и да је од 1. октобра 2018. до 10. фебруара ове
године на територији нашег

КА СНО ЗА ВАК ЦИ НУ
Најбољи начин да се заштитимо од грипа свакако је вакцина и њу треба да приме пре свега деца и старији од 65 година, као и људи који имају било какве хроничне болести,
пацијенти који су на имуносупресивној терапији и сви
здравствени радници.
– Иако је вакцина најбоља заштита од грипа, сада је за
тај вид превенције касно. Наиме, кад се прими вакцина, потребно је месец дана да се синтетишу антитела која ће нас
штитити. Сада грип већ траје и ако бисте примили вакцину,
имали бисте антитела у марту, кад већ грипа неће бити или
ће га бити врло мало – објаснила је др Душанка Жиловић.

Снађите се у апотеци
Из године у годину број препа- русе и могу чак и да погоршају
рата који се нуде за превентиву стање. У случају температуре
или само помоћ, све је већи, па и малаксалости добро је корије међу бројним
стити лекове попут
производима тешко
„фервекса” или
одабрати
онај
„колдрекса”, као и
прави.
витамине. Ипак,
– Кад је реч о
препарат
Већина препарата ниједан
превентиви, првенне треба узимати
ствено треба ради- има сличан
без претходне конти на јачању иму- састав па при
султације с леканитета. Ту нам пором или фармацемажу различити су- куповини пресуде утом, јер се могу
јавити нуспојаве,
плементи – вита- реклама или
алергијске реакцимини и препарати цена.
је или проблеми
на биљној бази. Кад
проузроковани сасе јаве симптоми
прехладе, најважније је не узи- дејством више лекова који су
мати антибиотике на своју ру- међусобно контраиндиковани
ку, тим пре што је прехлада – изјавила је за „Панчевац”
углавном вирусног порекла, а Сандра Драгојловић, фармацеантибиотици не делују на ви- утски техничар. Она је додала
и то да већина препарата на тржишту намењена тегобама поСтрану
везаним с грипом и прехладом
припремила
има сличан састав, па најчешће
Драгана
при куповини пресуде реклама
Кожан
или цена.

округа пријављено 3.648 случајева обољења сличних грипу,
што је за 36% више него у истом
периоду у сезони 2017/18.
Број пријављених случајева
у периоду од 4. до 10. фебруара највећи је међу децом од
пет до четрнаест година (311).
Кад је реч о бебама и деци до
четири године, пријављено је
114 случајева. У популацији
15–29 година пријављено је
129 случајева, 30–64 године
283 случаја и преко 65 година
133 случаја.
Епидемиолози тврде да је
врх епидемије грипа управо на
снази и да ће овај налет потрајати још две недеље, те да ће
након тога почети да јењава.
Ипак, на Инфективном одељењу панчевачке болнице очекују повећан број оболелих све
до краја марта.
По препоруци Министарства
здравља, на Инфективном одељењу лече се пацијенти старији од четрнаест година и тежи
од четрдесет килограма, док
се остали усмеравају на Дечје
одељење.
Према речима Светлане Каначки Станковић, заменице начелника тог одељења, тамо се
у последње две недеље бележи
много већи број прегледа.
– Ве ћи на де це до ла зи са
симптомима температуре, кашља и малаксалости. На срећу, није било тешких облика
болести, па није било ни потребе да доказујемо присуство

вируса анализама, већ нам је
за то била довољна крвна слика. Лечење је најчешће амбулантно и своди се на мировање, обарање температуре и узимање витамина и течности –
објаснила је ова докторка.
Она је препоручила родитељима мале деце и беба да се,
када се појаве потенцијални
симптоми грипа, одмах јаве лекару, док је онима који имају
старију децу саветовала да најпре покушају да скидају темпе-

Носите маску. Избегавајте велике скупове, јавни превоз и
лекарске чекаонице. Ако баш морате дa се задржавате на местима где је велика гужва, носите маску и мењајте је често.

КАД СЕ БОЛЕСТ ЈАВИ

Епидемиолози тврде
да је врх епидемије
грипа управо на
снази и да ће овај
налет потрајати још
две недеље, те да ће
након тога почети да
јењава.
ратуру и да прате опште стање
малишана. Уколико дете није
малаксало и не одбија храну,
са одласком у препуне чекаонице не треба журити.
Препорука наше саговорнице је и да ових дана редукујете
друштвене активности своје деце и да избегавате одласке у
играонице и на друга места где
влада велика гужва.

Идите код лекара. У случају појаве симптома грипа јавите
се изабраном лекару. Обавезно одлежите и узимајте доста
течности. Лекове користите искључиво по савету доктора.
Здравствени бонтон. Ако сте болесни, избегавајте руковање, грљење и љубљење. Уколико кијате и кашљете, покријте уста и нос марамицом, а након што је употребите, одмах
је баците у канту за отпатке. Такође, редовно перите руке
текућом водом и сапуном и често проветравајте просторије
у којима боравите.
Старије доба, већи опрез. Старије особе и хронични болесници посебно треба да поведу рачуна о свом здрављу, будући да због њиховог слабијег имунитета грип може донети озбиљније компликације и последице.

КАД ПРЕЗДРАВИТЕ
Чувајте се. Грип уништава имунитет, па је телу након инфекције потребно двоструко више времена да се врати у
нормално стање.
У том периоду смо подложни секундарним бактеријским
инфекцијама, упалама синуса и другим тегобама.
Без форсирања. Ако сте прележали грип, дајте себи довољно времена да повратите снагу. Одмарајте се и једите
мед и много воћа: лимуна, поморанџи, кивија и другог.

И ово ће вам помоћи
Ово ће вам помоћи ако „закачите” вирус грипа.

Сируп од црног лука
Ако вас мучи кашаљ, направите следећи сируп.
Ставите шест исечених главица црног лука у суд за кување
на пари и додајте пола шоље
меда. Кувајте два сата на умереној температури, па процедите. Узимајте у правилним
интервалима, најбоље топло.

ше избацивање. Да би пилећа
супа била још кориснија против отока слузокоже, ставите у
њу и доста белог и црног лука,
бибера, ђумбира и љутих зачина, као што су кари или чили.
Супу треба узимати полако, у
малим гутљајима. Имајте у ви-

Зашто је супа корисна
Пилеће месо, као и друга храна богата беланчевинама, садржи природну аминокиселину цистеин, која се ослобађа
приликом кувања супе. Цистеин је необично сличан леку ацетил-цистеин, који лекари преписују пацијентима с
бронхитисом и респираторним инфекцијама, како би
потпомогли разблаживање
слузи у плућима и њено лак-

ду да њен лековити ефекат траје око пола сата, па је стога током болести уносите свакодневно, више пута на дан.

Отерајте грип белим луком
Студије потврђују да бели лук
има снажно антивирусно и ан-

Уколико осетите тегобе или се ствари закомпликују, ево бројева телефона који би вам могли бити од користи.
Дом здравља Панчевo: 309-200 и 317-901.
Радно време сваке од амбуланти можете проверити
и на сајту те установе: www.dzpancevo.org.

тибактеријско дејство, па се
стога овај природни антибиотик у целом свету користи као
лек против прехладе.
При појави првих симптома
насецкајте на комадиће неколико чешњева сировог белог
лука и прогутајте их као пилуле. Ако то урадите на време, можда се
нећете
ни разболети. Особама
склоним инфекцијама препоручује се да превентивно узимају 1–2
чена белог лука дневно.

слузокожа која облаже дисајне органе може да се осуши.
На таквој подлози вируси се
боље развијају. Ако дисајне путеве одржавате влажним, отежаћете опстанак вируса.

Утопите прехладу
у течности

Избегавајте млеко и јаја

Када имате прехладу или грип,
лекари вам саветују да узимате доста течности. Један од разлога је тај што, када вам је нос
запушен, па дишете на уста,

Руски напитак
против болног грла
Уколико вас боли грло, испробајте овај стари руски лек. У
чашу топле воде додајте једну
кашику струганог свежег рена,
кашичицу меда и кашичицу
струганог каранфилића. Промешајте и пијуцкајте полако,
стално мешајући, јер се рен таложи на дну. Напитак можете
и грготати.
Ако имате грип, избегавајте
млеко и млечне производе (сир,
путер, сладолед...) и јаја, пошто ове намирнице изазивају
стварање нове слузи и тиме
продужавају трајање болести.

Служба за здравствену заштиту деце: 309-232.
Радно време: 7–20; суботом и недељом: 7–19.
Хитна помоћ: 194, 345-369, 343-156.
Општа болница Панчево: 306-400
Завод за јавно здравље Панчево: 322-965.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Перспектива

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви ми често
тражимо најбољи „угао” желећи да фотографијом замрзнемо тренутак отргнут
од заборава заувек. Можда
дуго размештамо ствари или
намештамо себе или нама
драге особе како би драгоцени део нашег животног низа остао издвојен и опипљив.
Када уређујемо себе или
простор у којем живимо, дајемо свој максимум, јер нам
је стало да оставимо повољан утисак на друге људе.
Свака одлука коју донесемо
непосредно је повезана с мишљењем и односом других
према нама. У тражењу идеалне перспективе многи од
нас су се затекли као својеврстан декор у сопственом
животу. У помахниталом вртлогу свакодневице чини се
немогућим постојање и неких других начина којима
бисмо могли да сагледамо
свој живот. Колико смо само пута наставили да се грчевито држимо свог становишта, чак и онда када нам
оно није служило за стварање задовољства и среће. На
тај начин се још више затварамо према могућности проналажења другачијих погледа на животне догађаје које
смо прогласили нерешивим
проблемима.

Увек постоји више перспектива за тражење одговора који би покренули промену непремостивих препрека у изазове препуне могућности. Неки одаберу скретање погледа
пред несрећама и великим
невољама присутним у животима многих од нас. На тај
начин обмањују себе, посматрајући свет кроз „ружичасте
наочаре”, и одбијају тако од
себе могућности које би могле да их покрену ка креирању сопствене реалности из
перспективе љубави.
Када у тишини почнемо
да анализирамо наш унутрашњи дијалог и освестимо речи које најчешће упућујемо
себи, оне речи којима се охрабрујемо на стварање или које нас уводе дубље у тугу и
беспомоћност, тада смо у
прилици да сагледамо најзначајнију, нашу унутрашњу
перспективу водиљу. На основу ње ми доносимо сваку одлуку којом бојимо дане и године. Начин на који живимо, задовољство које осећамо собом и у односу на друге најзначајнији је показатељ наше животне приче.
Идеја која нас води кроз дан
покренуће сваку емоцију потребну за доношење одлука
и тражење правих одговора.
Стављање у средиште пажње и величање онога што
је добро у нама, у другима и
у свету, даје нам снагу и вољу да покренемо промене од
препрека ка изазовима и правим одговорима. Истрајношћу у проналажењу доброте
и племенитости у свима и
свему започињемо изградњу
перспективе личног раста
кроз љубав и захвалност. Заустављамо животну вртешку
и почињемо да уживамо у
ритму своје душе кроз љубав
и захвалност.
Од чега правити животну
перспективу – одлука је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шест супер савета
за зимску негу

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Лице је зими посебно угрожено због великих разлика
између спољашње температуре и оне пријатне која влада у затвореном простору.
Стога му треба посветити посебну пажњу. Држите се следећих савета и бићете сигурни да сте учинили све најбоље за своју кожу.
1. Темељ добре неге је правилна исхрана: много свежег
воћа и поврћа и пуно воде,
чајева и лимунада. Знајте да
све што утиче на јетру, утиче и на квалитет коже.
2. Средства за одржавање
хигијене треба да су неагресивна. Скидање шминке пред
одлазак у кревет је обавезно.
Мицеларна вода, благи сапун, тоник и одговарајућа
крема су алати за свакодневну бригу о кожи. Зимска крема треба да буде пуна вита-

мина, минерала, олигоелемената, пептида и других
компоненти у зависности од
година и типа коже.
3. Једном недељно одвојте 20 минута како бисте сами направили маску за лице. За нечисту, акнозну кожу можете у глину додати
мало јогурта и оставити да
делује петнаест минута, испрати и нанети одговарајућу крему. За подмлађивање
можете изгњечити банану и
додати умућено беланце.
4. Ако идете на зимовање,
не заборавите УВ крему. Сунце на планини, због разређеног ваздуха, има јачи интензитет и деловање, али то
не осетимо због хладноће и
благог ветра (који нам додатно исушују кожу). Не заборавите и да намажете усне
да не би испуцале.
5. Поштедите лице тешких
пудера који затварају поре
и не дозвољавају кожи да
дише. Изаберите лаганије
текстуре ББ или ЦЦ крема
које имају и УВ заштиту и
на којима пише „non comedogenic”, што значи да не
затварају поре и не стварају
митесере.
6. Кад год можете, приуштите себи третман лица у
салону. Додатна нега, биолошки третмани и стручно знање вашег козметичара учиниће да спорије старите, правилно храните кожу и имате
тен какав заслужујете.

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ ДВА ФЕБРУАРСКА ПРАЗНИКА

КАКО ДА БРАК НЕ БУДЕ МРАК
Како бити на висини
задатка и у добру и
у злу

брачни партнери морају истовремено радити на свом личном развоју и на брачним и
породичним задацима. Партнерски односи често су замршени, јер се у њих рефлектују
наше породице, порекло, трансгенерацијски модели, наша
претходна позитивна и негативна искуства с блиским особама. Процес развоја брачног
идентитета удружен је, стога,
с процесом успостављања граница односно смањењем везаности за особе с којима смо
били у блиским односима пре
спајања у брачну заједницу –
истиче наша саговорница.

Да ли је могуће
волети „док нас
смрт не растави”
Кога позвати у помоћ
пре но што кап
прелије чашу
Фебруар је, кажу, месец љубави. Потврдиће вам то и мачке и заљубљени, али и винари, који сваког 14. фебруара
с поносом истичу своју љубав
према „течном грожђу”. Ипак,
иако се као коначно решење
асоцијације, када су вам дати
тер ми ни „љу бав”, „парт нер ство” и „фебруар”, намеће Дан
за љу бље них, тре ба има ти у
виду да овом празнику претходи и Светска недеља брака,
ко ја се ши ром пла не те
обележава од 7. до 14. фебруара, као и Светски дан брака,
чи ји је да тум про сла вља ња
клизни – пада друге суботе у
фебруару.
За некога су ови празници
посебно важни, јер славе крунисање љубави, али има и оних
других што бесно фркћу или
колутају очима на ове теме.
Чињеница је да савремено друштво, нови трендови и промене у системима вредности
у великој мери утичу на концепт брака и доживљај брачне заједнице. Стога се данас
традиционални брачни постулати преиспитују и углавном
би ва ју за ме ње ни но вим,
модернијим.

Вечите дилеме
Ипак, без обзира на све, питања која себи постављају сви
брачни, али и предбрачни партнери остају непромењена: шта
је идеалан брак и како он тре-

Препознајте проблем

Ухватите кризу на делу и реагујте
ба да изгледа, те да ли је могуће волети читав живот истог
партнера – само су нека од њих.
Светска недеља брака била
је повод да одговоре на та питања потражимо од Јадранке
Грујичић Ђурић, психолога и
психотерапеута из удружења
„Пси хо ге не за”. Ја дран ка је
многим Панчевкама и Панчевцима позната из саветовалишта за брак и породицу и за
младе, које је удружење „Психогенеза” успешно реализовало током прошле године уз подр шку Гра да. Да кле, пра ва
адреса.
Према речима наше саговорнице, на горенаведена питања
нема универзално примењивих
одговора.
– Корисно је имати на уму
да оно што је за нас добро, не
мора бити добро за неку другу
особу и обрнуто, односно да
оно што ми вреднујемо у браку, не мора бити вредновано у
другој брачној заједници. У нашој култури и даље се одржава

ПО РА ЖА ВА ЈУ ЋЕ БРОЈ КЕ
Према подацима из Матичне службе града Панчева и из
Основног суда у Панчеву, од јануара 2015. до марта 2018.
у нашем граду склопљена су 1.494 брака, а у истом том периоду разведен је 1.381 брак.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција
20. фебруара
Због законских измена, добровољни даваоци крви од септембра прошле године крв више
не дају у Служби трансфузије
Опште болнице, већ сада тај
хумани чин обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.

Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а за
све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине. У ово доба године
резерве су увек ниске, па Завод

традиционално схватање брака, који подразумева трајну
емотивну повезаност партнера, приврженост породици и
апсолутну посвећеност потомству, без обзира на потребе индивидуалног развоја, за које за-

Трећа важна ствар која утиче
на то да брак добро функционише, по мишљењу Јадранке
Грујичић Ђурић, јесте узајамно инвестирање приликом рада на заједничким задацима.
– Брачни партнери треба да
раде на обавезама, бризи и пажњи, комуникацији, интимности... Потребно је да имају
способност да препознају неслагања која су неизбежна у
било којој блиској релацији и
да раде на њима. Сваки парт-

ПО КЛА ЊА МО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ
Поводом Светског дана брака и Дана заљубљених удружење „Психогенеза” и „Панчевац” поклањају бесплатно саветовање за брачне парове за пет наших најбржих читалаца
који у петак, 15. фебруара, тачно у подне, пошаљу имејл са
својим подацима (име и презиме и број телефона) на адресу nagrade@pancevac-online.rs. С добитницима ћемо контактирати истог дана.
борављамо да су наша биолошка датост, док је брак социјални феномен који више зависи од социокултурних фактора – истиче Јадранка Грујичић Ђурић.
Она додаје и то да постоје
три суштинске ствари које у
великој мери утичу на функционалност брачне заједнице:
баланс заједништва и индивидуалности, постављање граница и брачни задаци.
– За добар односно функционалан брак потребно је успоставити равнотежу између
снаге заједништва и индивиду ал но сти. Дру гим ре чи ма,

нер мора имати довољно поверења у другог, у смислу његове способности за верност и
прихватање обавеза у односу.
Веома је важно да партнери
деле исте вредности и имају
исту визију живота, као и да
буду свесни чињенице да не
по сто ји брак без про бле ма,
али и да проблеми не морају
да буду лоша ствар. Брачне
кризе могу бити добре и дати
нам огромне шансе да из њих
изађемо још бољи и здравији,
уколико их на време препознамо и реагујемо на њих –
закључује Јадранка Грујичић
Ђурић.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

апелује на грађане да се одазову акцијама давалаштва у својим градовима. Поред редовне
градске акције, у четвртак, 7.
фебруара, организоване су још
две ванредне: у „Петрохемији”,
где се одазвало чак 80 запослених у тој компанији, и у Ватрогасној станици Панчево, где су
крв дали припадници ватрогасног-спасилачког батаљона с
командантом Бором Мајкићем
на челу. Крв је дало 25 младих
ватрогасаца, а занимљиво је да
је њих чак деветнаесторо учинило то први пут.
Наредну прилику да дате крв
и тако некоме спасете живот,
имаћете у среду, 20. фебруара,
од 9 до 12 сати. Даваоци могу
бити све здраве особе мушког
и женског пола од 18 до 65 година уколико задовоље медицинске услове и критеријуме
након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а код
жена најмање четири месеца.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Тартлете с броколијем
и сиром
Састојци: 175 грама брашна,
100 грама маслаца, једна равна
кашичица соли, једно јаје и кашика хладне воде (по потреби).
Надев: једна мања главица
броколија, два децилитра киселе
павлаке, децилитар млека, 50
грама качкаваља, два јајета, со и
бибер.
Припрема: Направите прхко
тесто од брашна, маслаца, мало
соли и једног јајета, по потреби
додајте и кашику хладне воде. Тесто замотајте у фолију и оставите
у фрижидер на тридесетак минута. За то време припремите надев: броколи поделите на цветиће, оперите и кувајте у сланој води
пет минута. Оцедите и оставите на страну да се прохлади. Посебно
измешајте киселу павлаку, млеко и јаја, додајте нарибани сир и зачините по укусу. Развијте танко тесто између два листа папира за печење. Округлом модлицом или већом чашом извадите кругове и утисните у калуп за мафине (не морате премазивати). У сваку корпицу
ставите по неколико цветића броколија и прелијте припремљеним
умаком. Ставите у загрејану рерну и пеците на 200 степени 25–30
минута. Послужите их топле као лаку ужину или вечеру. Пријатно!
Напомена: Уместо малих корпица можете направити и један
већи тарт у калупу пречника 26 центиметара. У надев се може додати и мало сецкане панчете да фино замирише.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ДРУШТВО

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИЧАНСТВЕН УСПЕХ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ ПРВАК СВЕТА
Одбрањена титула
из Лондона
На реду европски
шампионат
Јелена Терзић је пример да физички хендикеп не мора ништа да значи и да не представља никакву препреку уколико онај ко га има, поседује довољно снаге, упорности и воље
да га превазиђе. Иако се живот
сурово поиграо овом нашом суграђанком, јер нема обе руке,
то јој не смета да буде изузетно успешна у борилачкој вештини паратеквондо, да осваја
медаље на европским и светским такмичењима и да захваљујући томе буде позната и ван
граница наше земље.
То је показала на Светском
првенству које је недавно одржано у турском граду Анталији, где је освојила најсјајније
одличје. За прво место се борила с ривалком из Турске и
убедљиво је тријумфовала, па
је тако одбранила шампионску
титулу освојену на претходном
такмичењу, у Лондону.
– Трофеј који сам освојила у
Анталији, много ми значи. Хтела сам да одбраним злато из
Лондона, поставила сам себи
тај циљ, пуно сам тренирала и
на крају сам успела. Следеће
такмичење на коме ћу сигурно
учествовати, јесте Европско првенство. Још увек се не зна где
ће и када бити одржано, али

сигурно ћу се добро спремити
и за ту прилику. Немам намеру да стајем, настављам даље –
изјавила је светска шампион-

ка Јелена Терзић за читаоце
„Панчевца”.
Да је Јелена више него успешна у томе чиме се бави, по-

казала је на Светском првенству у Лондону пре две године. Иако се такмичила у конкуренцији 260 спортиста из
59 зе ма ља, све их је над машила и освојила је златну
медаљу.
Она тренира за београдски
Паратеквондо клуб „Тигре” и
од лич но са ра ђу је с лич ним
тренером Александром Головићем. Према Јелениним речима, без њега не би било ниједног њеног успеха, јер он не
само да је одличан спортски
пе да гог већ је и од ли чан
психолог.
– За њега имам само речи
хвале, јер током припрема за
свако такмичење на коме учествујем извлачи максимум из
мене и успева да ме мотивише
да истрпим све тешкоће – објашњава Јелена.
Када неки спортиста освоји
медаљу на важном такмичењу, то је повод за поштовање
јавности, похвале и честитке.
Међутим, када то успе спортистима који имају неки физички хендикеп, онда такав
подвиг заслужујe додатну пажњу и дивљење. Иа ко су на
први поглед они подређени у
односу на оне који немају никакав физички недостатак, то
је само привид. Такви спортисти доказују да се у животу
увек треба борити, без обзира
на тешкоће, и снагом своје
упорности и воље превазилазе све препреке.
М. Глигорић

У ТОКУ КАЧАРЕВАЧКА „СЛАНИНИЈАДА”

Позив гурманима на „најмаснију” манифестацију
Сваког дана од
8 до 20 сати

гу се пријавити путем сајта
www.slaninijada.rs и на лицу
места.
Последњег дана, у недељу,
17. фебруара, од 10 сати, као и
свих претходних, посетиоци ће
моћи да виде продајну изложбу сланине и ручних радова
и поставку карикатура, уз напомену да ће Драгаш до 13 сати поново цртати све који то
буду желели.

Затварање у недељу
у 18 сати
Тридесет друга „Сланинијада”
почиње у четвртак, 14. фебруара, церемонијом свечаног отварања испред Месне заједнице
Качарево, а нешто раније у Дому културе биће отворене две
изложбе карикатура које величају „најмаснију” манифестацију на овим просторима – Панчевца Николе Драгаша и његових колега из седам држава.
За наредне дане, поред продаје на стотинама штандова,
где ће хиљадама гурмана бити
нуђене сухомеснате „шпеције”
и разне ђаконије, рукотворине
и друге ситнице, организатори
су осмислили и велики број
пратећих програма.

Тако ће у петак у 11 сати у
хали спортова почети такмичење у испијању пива, а три
сата касније и „Љути изазов”,
у којем ће издржљивост на папреност папричице проверити
они с најотпорнијим непцима
и стомацима.
Сутрадан од 9 сати у парку
почиње надметање у кувању

пасуља, Никола Драгаш цртаће бесплатно карикатуре од 10
до 13 сати, а сат касније почиње избор за мис „Сланинијаде”. Старт трке прасића је око
13 сати на платоу испред Месне заједнице, а надметање у
брзом једењу сланине од 15 сати у хали. Сви заинтересовани
за учешће на такмичењима мо-

Овогодишња „Сланинијада”
биће завршена у 18 сати.
Ј. Ф.

штиту и унапређивање животне средине у складу са Одлуком о буџету Града за 2019.
Већници су се сложили да МЗ
Центар да у закуп пословни
простор површине 16,6 квадрата у згради јединице локалне
самоуправе.

Одговарајући на питања
која нас свакодневно окупирају, „Слатке приче” ће из
више перспектива сагледати
феномен хедонистичке глади и помоћи нам да развијемо културу исхране и тиме
унапредимо наш однос према животу уопште.

Два читаоца који до среде, 20. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које приче су вам најслађе?”, наградићемо по једним примерком књиге „Слатке приче” Слађане Јелић. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Чаролија једног
луткара” Р. М. Ромеро
Једне ноћи, 1939. године,
мала лутка по имену Каролина долази да живи у продавници играчака у Кракову, у Пољској. Живот озбиљног и грубог луткара изненада почиње да се мења с
ње ним до ла ском. А ка да
мрак немачке окупације обавије град, Каролина и луткар пожуриће да спасу своје пријатеље Јевреје, не размишљајући о последицама
и опасностима које могу да
их снађу.
Ово је снажна прича о прона ла же њу при ја тељ ства и

значају љубави у време великог бола.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кафа из лонца за пасуљ

Утврђене цене за Дивчибаре
одредбама ове одлуке у року
од девет месеци од ступања на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. Ово ће ићи пред одборнике.
Следећа тема био је закључак Комитета за безбедност саобраћаја у вези с Програмом
коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на територији града у 2019.
Усвојен је и предлог закључка
за давање мишљења поводом
Одлуке НО ЈП-а „Урбанизам”
о предлогу за утврђивање висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа
корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту
на Дивчибарама за 2019.
На ред је затим дошао закључак за исплату трошкова
наплате посебне накнаде за за-

„Слатке приче”, едукативна,
али и врло забавна књига,
откривају психолошку и биолошку суштину глади и уживања у храни, учећи нас како да постигнемо и ситост и
здравље и задовољство. Научна утемељеност најважнија је одлика ове књиге, а оно
што је чини „слатком”, јесте
духовит начин на који су
представљена савремена знања из психологије и медицине. Писане прецизним језиком врсног психолога, у
узбудљивом ритму распричаног приповедача, „Слатке
приче” ће нас изненадити
најновијим открићима о неутаживој глади, преједању,
ужи ва њу у хра ни, ма ги ји
слаткиша.
Зашто дијете не успевају,
како слаткиши изазивају зависност, да ли је шећер зло
нашег доба, шта су хормони
среће, како то да вишак хране значи и вишак глади?

Два читаоца који до среде, 20. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте последњи пут осетили чаролију?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Чаролија једног луткара” Р. М.
Ромеро. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Пред већницима се на седници одржаној 13. фебруара нашло једанаест тачака дневног
реда. Прво се говорило о финансијском извештају за 2018.
годину и плану и програму трошења новчаних средстава опредељених буџетом Града за 2019.
годину Дома здравља Панчево. Оба акта су усвојена.
Потом је донет закључак о
престанку важења Одлуке о раду Интерресорне комисије града, а у оквиру следеће тачке
предложен је правилник о раду Интерресорне комисије за
процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном
образовном, здравственом и социјалном подршком за територију Панчева.
Прихваћен је Нацрт одлуке
о изменама и допунама Статута града Панчева. Општа акта
органа Града ускладиће се са

„Слатке приче”
Слађане Јелић

На крају је прихваћен Предлог решења о образовању радне групе за стварање услова да
јавна комунална предузећа града Панчева преузму права и
оба ве зе јав них ко му нал них
предузећа насељених места.
С. Т.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас коју своју догодовштину из детињства никада нећете заборавити. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Догодовштине
једног Џонија” Николе Ђуричка за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
На гра ђе ни су чи та о ци
који су по сла ли сле де ће
СМС-ове:
„Кад сам кувала кафу у
лонцу за пасуљ с пет литара
воде и кутлачом шећера. Срећа па ме је мама осујетила у
намери да у лонац сипам и
пола киле кафе.” 064/2903...
„Никад нећу заборавити
школице, ластиш, кликере,
киселе жваке, видео и аудио касете и како смо сви у
пола осам трчали да гледамо цртани пре дневника.”
063/2634...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање колико су им важне године. Они ће освојити по један примерак књиге „Имам
тридесет година и тако изгледам” Амабиле Ђусти.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Године ми заиста нису важне и зато о њима никада не
говорим.” 060/4442...
„Што је новчаник дебљи,
то су године мање битне.”
064/1299...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ИЗ АРХИВА – ДР ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ

Први Србин који се
винуо у небо
Сам конструисао
једрилицу
Историјски лет
догодио се октобра
1909.

Др Владимир Алексић
Да историја, такозвана учитељица живота, уме да буде кратког памћења, нарочито у мањим местима, да не кажемо
провинцијама, уверили смо се
много пута. Врло често мале
средине изнедре велике људе
и још чешће се дешава да управо они највреднији буду неоправдано заборављени. Наравно, и на срећу, постоје увек и
они који памте, бележе, приповедају – отимају од заборава
оно драгоцено, вредно памћења и поноса.
Панчево је током историје
изнедрило више знаменитих,
светски познатих људи. Нашим
улицама шетали су Милош Црњански, Јован Јовановић Змај,
Урош Предић, Илија Милосављевић Коларац, Олга Смедеревац… Многа дела остала су
иза ових великaна, а некима
се наш град на овај или онај
начин и одужио.
Једно од мање познатих имена о којем се тек понекад говори је др Владимир Алексић,
први Србин који се винуо у небо једрилицом сопствене конструкције. Историјски лет догодио се октобра 1909, само

Захваљујући доктору Алексићу Панчево је имало прву ординацију, рендген и санаторијум који се могао мерити с водећима у Европи. Поседовао је
операциону салу, медицинске
апарате, купатила, водовод и
струју из сопствене електричне централе, и то двадесет година пре него што је струја уведена у Панчево. Као велики патриота, забринут због опште
мађаризације, основао је патриотско друштво „Узданица”,
у којем су се одржавала предавања из области књижевности
и технике. Због родољубиве изјаве био је притворен два месеца, а искуство сужња опевао
је стиховима своје песме „Роб”.
Конструисањем макета летелица почео је да се бави 1907.
године, а хоби ускоро прераста
у грађење правог ваздухоплова.
Летелицу је саградио столар Јордан, по нацртима доктора Алексића. На јесен 1909. године једрилица је завршена. Према малобројним фотографијама које
сведоче о својеврсном чуду тога
времена, једрилица је била двокрилац, израђена од дрвета,
шпанске трске и платна. Крила
су била различитог распона, са
шест метара дугачким трупом.
Авион је био тежак 70 килограма и имао укупну површину
крила 44 квадратна метра. За
управљање је користио покретне делове на крајевима крила
који су били повезани челичним сајлама с командама. Као
стајни трап су коришћене скије. Било је то својеврсно чудо.
Историјски лет догодио се
17. октобра 1909. године на терену панчевачког вашаришта,
а полетање је обављено уз помоћ гуменог ужета – праћке.
Лет није дуго трајао и завршио
се падом, у којем је Алексић
на сре ћу остао не по вре ђен.
Ипак, очевици су тврдили да
је достигао висину од отприлике петнаест метара. Чврсто
решен да поново узлети, поправио је летелицу и покушао
да мотор наручи из Француске. Када није успео, планирао
је да машину потражи чак у

Панчевачка летелица за историју
неколико година након лета Америци, али судбина је имачувене браће Рајт (1903). По- ла други наум. Услед напада
ред ваздухопловства и меди- слепог црева отишао је на опецине, коју је завршио у Грацу, рацију, с које се није вратио.
Алексић се бавио политиком, Умро је 1911. године и сахраписао је песме, дружио се са њен је у Панчеву.
На панчевачком гробљу виИсидором Секулић, свирао клавир, говорио више страних је- ше не постоји његов гроб. Данас име др Владимира Алекзика и преводио Гетеа.
Рођен је у Банатском Новом сића носи макетарски клуб из
Селу 1872. године, у трговач- Панчева, у којем се неки нови
кој породици, која се убрзо на- клинци уче љубави према викон тога доселила у Панчево. синама, идејама и сновима.
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РАЗГОВОР БЕЗ ПОВОДА – ПРИМАРИЈУС ДР ЈАДРАН БАНДИЋ, ХИРУРГ

МЕДИЦИНА МИ ЈЕ ОМОГУЋИЛА
ДА БУДЕМ ОД ПОМОЋИ ЧОВЕЧАНСТВУ
Специјалисту пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, магистра медицинских
на у ка др Ја дра на Бан ди ћа
Панчевци и данас памте као
родоначелника пластичне хирургије у нашем граду. Светски признати стручњак, чији је
допринос медицини награђен
бројним признањима, специјализацију је завршио у Општој
болници у Панчеву. Данас је
др Јадран Бандић директор
приватне клинике, предавач на
универзитету и оснивач више
удру же ња за дер мо ско пи ју.
Аутор је првог домаћег софтверског система за дијагностику кожних тумора, једног од
укупно три таква у свету. Без
сумње изузетан стручњак, др
Јадран Бандић је пре свега визионар – увек испред времена,
с талентом да гледа и препозна будућност.
ПАНЧЕВАЦ: Одељење за пластичну хирургију у Општој болници у Панчеву основали сте
још давне 1986. Где је др Јадран Бандић данас?
– Живим и радим у Београду. Наша клиника је породична

Др Јадран Бандић, аутор првог
тимом смо 2014. године победили на великом такмичењу у
Данској („The Next Step Challenge 2014 Winner”, Есбјерг),
са skinScan апликацијом за рану детекцију меланома на мобилном телефону. Такође бих
издвојио награду за патент коју смо добили од Светске организације за интелектуалну
својину („WIPO Medal For Investors 2018”). Када говорим

домаћег софтверског система за дијагностику кожних тумора
Бачке Паланке и у Медвеђи граду. Све до 1997. године гакод Лесковца. Након гимнази- јио сам наду да ћемо наставије, коју сам завршио у Градач- ти даљи развој и био посвецу, отишао сам на студије у ћен том циљу. Међутим, кад
Београд, где сам 1978. године је по ста ло ја сно да то ни је
дипломирао на Медицинском могуће, одлука да се иде даље
са мо стал но, би ла је је ди но
факултету.
l Шта вас је при ву кло решење.
l У последње време много
медицини?
– Жеља да сазнам више и да се говори о одласку здравствемогу бити од помоћи. То је оно них радника, посебно лекара,
уз бојазан да Србија остаје без
што ме и данас „држи”.
стручњака. Где ви видите основни проблем, како оцењујете ситуацију у здравству данас?
– Немање перспективе, радне и животне, један је од основних проблема овог друштва.
Што се здравства тиче, стари
систем више не функционише, а нови још није у целости
успостављен. Постоје значајни помаци, али су они углавном засновани на ентузијазму
појединаца. Зато је пред нама
велики задатак – стварање јединственог здравственог система с потпуно равноправним учешћем државног и приватног сектора. „Остајте овдје” Алексе Шантића, стихови који постоје дуже од једног века, за мене и даље носе
кључну поруку. Међутим, болно сам свестан чињенице да

У Панчеву извео захвате који се још не раде ни на универзитетској клиници у Београду
ординација, у којој је стасала о наградама, никако не могу
l Љубав према медицини
нова генерација пластичних хи- да изоставим Октобарску на- пренели сте и на ћерку Марирурга. У Панчеву лети радо про- граду Града Панчева коју сам јану, која је данас хирург. Ководим викенде и ту сам кад добио 1989. године и која ме лико сте заиста утицали да крегод имам слободног времена. више него емотивно веже за не вашим стопама?
У зимским месецима је то, на- мој град. Она ми је посебно
– Ово је врло лако питање за
жалост, много ређе…
мене, јер и да смо хтели, моја
драга.
l Посебно сте се специјалиl Када се осврнете на де- Љиљана и ја, на Маријану не
зовали у области кожних ту- тињство, чега се радо сећате? бисмо имали никакав утицај.
мора. Зашто ова област?
– Сећам се мириса, свежи- Напротив, о томе се није гово– Одговор је врло једноста- не, ширине, мира, смеха и ушу- рило, а ми смо искрено потајван и нажалост поткрепљен шканости. Мириси и свежина но гајили наду да она неће изапоражавајућим подацима. Мебрати пут медицине. Међутим,
ланом и немеланомски карочигледно постоје јаче поруке
циноми коже су најчешћи обод речи.
лик карцинома у Србији и свеl Помињали сте да волите
ту. Годишње око 170.000 људа се бавите столарством и да
ди оболи, а око 37.000 умре Немање перспективе,
просто уживате у мануелном
од ове болести. Смртност је у радне и животне,
раду. Да ли овај хоби практисталном порасту, што је један
кујете и данас и шта је оно што
од основних разлога да се ба- један је од основних
вас испуњава посебним задовимо овим проблемом, и то проблема овог
вољством и „храни душу”?
не само хируршким уклања- друштва. Што се
– Столарија је остала моја
њем меланома већ и развојем
стара љубав. Што се тиче хонових, раних дијагностичких здравства тиче, стари
бија, ако се и када створе услотехника.
ви, биће то велика конкуренсистем више не
l На које успехе сте посебција између неостварених снофунк
ци
о
ни
ше,
а
но
ви
но поносни?
ва. Ја сам већ давно „заражен”
– Мени није лако да одгово- још није у целости
радом.
рим на то питање, јер ће из- успостављен.
l Иза бра ли сте при ват ну
гледати као да се хвалим, а на
праксу. Шта је утицало на ову
то сам „алергичан”. Али ако
одлуку?
би смо тај по нос пре ве ли у потичу са Ћехотине, Дрине и
– Догађања деведесетих го„осмех задовољства”, тад већ Сутјеске. Ширина и мир су с дина променила су све из комогу управо таквим осмехом Романије. А смех и ушушка- рена. Могу слободно да када одговорим да с великим ре- ност се и даље крију у калдр- жем да смо се ми тада у Панспектом гледам на нову гене- ми и камену око Дрине. Рођен чеву бавили хирургијом која
рацију пластичних хирурга. сам у Горажду, у основну шко- се још увек не ради на униУпра во с на шим мла дим лу ишао сам у Карађорђеву код верзитетској клиници у Бео-

Све до 1997. године
гајио сам наду да
ћемо наставити даљи
развој и био посвећен
том циљу. Међутим,
кад је постало јасно
да то није могуће,
одлука да се иде даље
самостално, била је
једино решење.
ћемо је, без значајног успеха,
само изнова понављати упразно, уколико нешто из корена
не променимо и новим генерацијама не обезбедимо адекватне радне и животне услове.
l Шта је оно што очекујете
од будућности у вашем животу? Када погледате у сутра, шта
бисте желели да видите?
– Желим и очекујем шансу
да у Србији реализујемо телемедицински скрининг за карциноме. Годинама смо развијали нове дијагностичке методе и технике у овој области.
Сада смо потпуно спремни да
то и реализујемо. Уколико буде разумевања, постаћемо један од носилаца тог новог таласа у свету.

Страну припремила

Биљана Павловић
Симић
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ПАНЧЕВАЧКО СЕЛО ДОБИЛО ОРГАНИЗАЦИЈУ НАЈВЕЋЕ СМОТРЕ РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ

ХИЉАДЕ ЉУДИ У АВГУСТУ У ДОЛОВУ
Вероватно најмасовнија
манифестација у селу
икад

Банатски Брестовац: Дводневни семинар „Учионица
добре воље”, у оквиру пројека та ОШ „Ол га Пе тров” и
удружења „ВеликиМали”, одржан је у петак и суботу, 8. и
9. фебруара, у брестовачкој
школи. Ученици одељења VI1
ушли су у финале наградне
игре СББ фондације „Не прљај. Немаш изговор – ИЗАЗОВ”, а назив њиховог пројекта је „ББ 2006”, за који се
може гласати до 18. фебруара. Фудбалски клуб „Будућност” одржао је скупштину у
четвртак, 14. фебруара.

Сви који желе да
помогну, могу да се
јаве Дому културе
На састанку Извршног одбора
Великог фестивала фолклора
Румуна из Војводине одржаном у среду, 6. фебруара, у Уздину, након успешне презентације доловачког Дома културе, једногласно је подржана
кандидатура те установе за организатора педесет деветог окупљања припадника румунске
националне заједнице у покрајини, које ће бити уприличено
у другој половини августа. То
панчевачко место ће нешто раније, крајем маја, бити домаћин и Малог фестивала фолклора Румуна из Војводине.
Извршни координатор фестивала биће Лучијан Данилов, запослен у доловачком
Дому културе, који је навео да
ће током следеће недеље бити
направљен организациони одбор ове вероватно најмасовније манифестације у селу, у
који ће бити укључени представници свих сеоских структура, као и румунског цивилног сектора и локалног КУД-а
„Јон Креанге”.

Још много младих фолклораша наступиће на овом платоу
– Замолићемо градоначелника да буде председник одбора у којем ће бити једанаесторо оперативаца, док ће остали
чланови водити разне комисије. Оне ће бити задужене за
протокол, пратеће догађаје, дочек, смештај и исхрану гостију, којих ће бити на стотине.
Према досадашњим искуствима, на дечјем фестивалу требало би да само учесника буде
између петсто и седамсто, док
ће одраслих бити најмање двоструко, ако не и више од 1.700,
колико је било и пре четрдесет
година, када смо последњи пут

били домаћини највеће смотре Румуна у Војводини. Датуми још увек нису установљени, јер морамо да се уклопимо
у календар, а већ знамо да ће
догађај бити отворен заједничким наступом стотинак доловачких аматера. Засад је најбитније да имамо гаранцију од
Града Панчева на милион и по
динара, као и још 500.000 од
Националног савета румунске
заједнице. Биће подршке и с
других страна, а све који на
било који начин желе да помогну, позивамо да се јаве Дому културе – истиче Данилов.

Будући да је фестивал такмичарски, већ се зна да ће аудиције за одрасле вокалне и
инструменталне солисте бити
одржане 20. априла и 4. маја у
Долову, а за децу нешто раније – 22. марта.
Манифестације су вишедневне, а за то време наступиће ревијално и бројни гости из остатка Србије и Румуније.
Велики фестивал фолклора
Румуна из Војводине су после
Долова (1979. године) организовали и Глогоњ (1999), Ново
Село (2004) и Панчево (2007).

ОСМИ „НАЈЛЕПШИ СЛАВСКИ КОЛАЧ” У СТАРЧЕВУ

Победиле мајка и ћерка из Смедерева
Новосељанке најбоље
у конкуренцији
удружења
Жене из многих места у Старчеву осми пут су учествовале
на такмичењу „Најлепши славски колач”, које је одржано у
недељу, 10. фебруара, као и
досад, у великој сали Дома
културе.
Чланице тринаест организација из околине угостиле су, како доликује, жене из удружења
„Неолит”, чија је председница
Љиљана Зарић захвалила свима који су им у томе помогли.
Уприличен је и пригодан програм у којем су ученици трећег
и четвртог разреда старчевачке
школе приказали како је некад
изгледало прављење колача, а
певали су и пригодне песме са
својом вероучитељицом Николином Новаковић.
Она је учествовала и у жирију који је оцењивао визуелни изглед колача. Друштво су
јој правили свештеник Зоран

Месне актуелности

Малетић и председник локалног Савеза инвалида рада Мирослав Жекић. На крају су одлучили да у појединачној конкуренцији прва два места припадну мајки и ћерки из Смедерева – Славици и Александри Јосифовић, док је трећа
била Старчевка Љубица Јовановић. Када је реч о удружењима, за најбоље су проглашене „Новосељанке/Boboacele”, „Доловке” и „Веште руке”
из Панчева.

Свештеник Малетић навео је
да жири није разматрао колаче
који су премазивани јајима, већ
само уљем, као и да је украшавање морало да има симболику.
Победница Славица Јосиповић истакла је да је колач декорисала поштујући неки ред
и да сваки детаљ, без обзира
на то што их је много, има одређени смисао.
– Поред крста као симбола
хришћанства и босиљка којим
се свети водица за мешење ко-

лача, ту су и Библија, ђаци, наставници, бројалица, корпа пуна воћа, грозд, хлебићи, а поред осталог и печат Исуса Христа, који се употребљава на свакој литургији. За смесу сам користила уобичајени материјал:
брашно, воду и квасац, док сам
шаре правила дан раније од
„мртвог” теста: 200 грама квасца и 80 грама густина и након обликовања лепила водом
– објашњава победница.
Сличну рецептуру користиле су и друге такмичарке, уз
понеку специфичност. Тако
Снежана Данилов из Долова
кисело тесто прави од белог
оштрог брашна тип 400, квасца, млека, уља и са мало соли
и шећера. Јелка Ђорђевић додаје да је то колач за посебне
прилике и да се за то треба духовно припремити и потрудити се да изгледа најлепше могуће, јер представља нит једне
породице, а Емина Радевска,
док меси, изговара да је то што
ради „за здравље наших ближњих и напредак у кући”.

Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа посадили су руже и тује око капеле, за коју је стигла опрема,
а до њеног пуштања у рад преостало је само да буде прикључена на струју. Монографија „Неки моменти из живота школе у Банатском Новом
Селу (1772–1944)” аутора Синише Којића биће промовисана у суботу, 16. фебруара,
од 19 сати, у малој сали Дома
културе, а говориће историчар
др Мирча Маран и Бранислав
Павлов у име издавача.
Долово: „Доловачка винаријада” настављена је такмичењем у испијању шприцера,
поделом младица и доделом
награда најбољим винарима,
а завршена у четвртак, 14.
фебруара. Дом културе добио
је организацију овогодишњег
Фестивала музике и фолклора Румуна из Војводине. Локална секција ловаца спровешће у недељу, 17. фебруара, хајку на лисице.
Глогоњ: Скупштина Месне
заједнице је у петак, 8. фебруара, усвојила план и листу инвестиционих приоритета за текућу годину. Удружење „Српска Спарта” приредило је трибину о превенцији наркоманије у среду, 13.
фебруара. Фудбалски клуб организоваће другарско вече у
суботу, 16. фебруара, од 19
сати, у Дому културе.
Иваново: Семинар за наставнике под називом „Учионица добре воље” одржан је у

школи у оквиру реализације
пројекта „Забрана дискриминације”. Међународни дан матерњег језика биће дванаести
пут обележен у четвртак, 21.
фебруара, од 12 сати, у ивановачком Дому културе.
Јабука: Удружење винара и
виноградара „Грозд” обележава славу Свети Трифун у четвртак, 14. фебруара, а домаћин је један од најстаријих
чланова – Лазар Филиповски,
у чијем ће винограду бити
обављено резање колача.
Качарево: У оквиру вечери
љубавне поезије, у суботу, 9.
фебруара, у Дому културе,
представиле су се песникиње
аматерке. Тридесет друга „Сланинијада” званично је отворена у четвртак, 14. фебруара, а трајаће до недеље, 17.
фебруара, увече. Основци су
се придружили тој манифестацији украсивши штандове
фигурама прасића. Изложба
тих радова биће отворена у
свечаној сали Месне заједни-

це, а за најбоља одељења обезбеђене су награде.
Омољица: Дом културе је заменио десет прозора, а тренутно је у току кречење просторија и постављање ламината у библиотеци. Након тога следи реконструкција музичког кабинета и опремање
за будућу музичку школу.
Старчево: Такмичење „Најлепши славски колач” одржано је
у недељу, 10. фебруара, у великој сали Дома културе. Сутрадан је ЈКП „Старчевац” обележио славу Три јерарха. Предавање на тему безбедне електронске комуникације младих
уприличено је у среду, 13. фебруара, у школи.

ВЕЧЕ РОМАНТИЧНЕ ПОЕЗИЈЕ У КАЧАРЕВУ

Аматерке о љубави

ЖИВОПИСНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГЛОГОЊУ

О лепотама Грузије и сиромаштву Јерменије
Приче с далеких путовања одувек су привлачиле људе. Зато
и не чуди велико интересовање глогоњске публике за промоцију књиге под називом „Путописне слике” Тамаре Лујак,
списатељице из Београда. Ауторка у поменутом делу опису-

је мало познате детаље о местима која је посетила, од Аде
Циганлије, преко неколико градова у Хрватској, до егзотичних
држава – Грузије и Јерменије.
Програм је водио Момчило
Мрчковић, а Тамара Лујак је
изнела безброј занимљивости

СЛЕДЕЋЕГ ЧЕТВРТКА У ИВАНОВУ

Дан матерњих језика
Међународни дан матерњег језика биће обележен дванаести
пут у четвртак, 21. фебруара, у
ивановачком Дому културе.
У оквиру културно-уметничког програма, који ће почети у
12 сати, кроз причу, песму и
рецитацију своје језике представиће велики број деце и одраслих из свих панчевачких
насељених места, као и из ре-

гиона, попут, примера ради,
удружења српско-грчког пријатељства из Смедерева.
Поред поменуте културне
установе, у организацији догађаја учествоваће и локалне институције: Месна заједница,
школа и удружења која окупљају две најбројније ивановачке националне заједнице –
Мађаре и банатске Бугаре.

које је доживела током две недеље када је, путујући комбијем с једним планинарским
друштвом, прешла око шест и
по хиљада километара. Велико разочарање доживела је већ
на граници Грузије и Русије,
видевши непрегледне колоне
камиона који чекају по две-три
недеље да пређу у највећу земљу света. Према њеном мишљењу, то малтретирање возача шлепера само је хир једне
државе према другој због различитости политичких ставова. Тамара је, с друге стране,
била одушевљена лепотом региона којим доминирају високи планински венци Великог
Кавказа. Иначе, чланови поменуте планинарске екипе умало су настрадали приликом
освајања једног врха, јер су пропали кроз ледник.
Након феноменалне Грузије

Тамара Лујак
београдска књижевница доживела је прави шок у сиромашној Јерменији, где се, наводи
она, живи још горе него овде,
а упечатљиво је то што се утицај вере у тој званично првој
хришћанској земљи на свету
осећа чак и у ваздуху.

У сусрет предстојећем празнику заљубљених чланице
качаревачког удружења жена
„Етно-кутак” приредиле су вече љубавне поезије у петак,
8. фебруара, у свечаној сали
Дома културе.
Главна карактеристика тог
догађаја је то да су свој уметнички рад представиле песникиње аматерке, а поред
домаћих – Маје Зорић и Емине Радевске, песме су читале
и гошће из Црепаје: Јасмина
Исајлов, Душица Цвејин Стојановић, Драгана Илијевска
и Јованка Јованов, као и Љиљана Томић из Панчева.
Током вечери су рецитовани стихови о љубави, породици и животу у Банату, а

према речима главне организаторке Емине Радевске,
надахнутост учесница преточила се у пријатну романтичар ску ат мос фе ру и код
публике.
– Након веома позитивних
реакција људи који су присуствовали нашем наступу, потрудићемо се да оваквих вечери буде што више. Тежимо
и да оснујемо песнички клуб
у нашем месту – најављује
Емина Радевска.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Четвртак, 14. фебруар, 18 сати, Галерија савремене уметности: изложба радова поводом педесете годишњице Ликовне
колоније „Делиблатски песак”.
Четвртак, 14. фебруар, 19 сати, Народни музеј: свечано
отварање изложбе „Сведочанство времена”.
Четвртак, 21. фебруар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: мултимедијална изложба „Колекција деценија”.

Музика
Четвртак, 14. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт групе „Неверне бебе”.
Четвртак, 14. фебруар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: R&B и караоке журка у организацији Креативног омладинског центра Панчева за борбу против сиде (КОМПАС).
Петак и субота, 15. и 16. фебруар, 19 и 20 сати, дворана
„Аполо” Дома омладине: фестивал „Moonwalk”.
Четвртак, 21. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт младих клавијатуриста Музичког кутка Габи Дин.
Четвртак, 21. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Настанак и нестанак једне државе –
правда за Меморандум” Александра Дикића.

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕРТ ГРУПЕ „НЕВЕРНЕ БЕБЕ”

ПОСЛЕДЊИ ЛЕТ НЕШЕ ЛЕПТИРА
Преминули музичар
написао песму у
болничком кревету
Певачева мајка чувала
рукопис 28 година
На традиционалном концерту
„Неверних беба” поводом Дана
заљубљених, 14. фебруара у Културном центру Панчева биће изведена и последња песма Неше
Лептира, коју је написао у болничкој постељи неколико дана
пре него што је преминуо у тридесет првој години живота.
Група „Неверне бебе” добила је оригинални текст од Нешине мајке, која је двадесет
осам година рукопис свог сина
чувала као највреднију реликвију. „Панчевац” први објављује фотографију оригиналног текста!

меда”... Био је и у „Индексовом радио-позоришту” и његове шале засмејавале су многе. Осамдесетих је био симбол урбаног Београда, добри
дух тог времена. Онда је изненада наступила опака болест. Дијагностикован му је
тумор на мозгу у последњем
стадијуму 1989. године, а преминуо је наредне године, 12.
фебруара. Кажу да се до послед њег тре нут ка ша лио на
свој рачун и да је и пред саму
операцију засмејавао лекаре
и бол ни чар ке. Ње гов брат
Жељко причао је да је двадесет минута пред смрт на питање како се осећа, Неша одговорио да не може баш „фудбал да заигра”.
Жељко је, такође, одбацио
спекулације да је Неша преминуо од дроге. Опака болест
кренула је од канцера на тести-

Четвртак, 21. фебруар, 20 сати, дворана Културног центра:
грчки бузуки шоу.

МОЈ

избор МОЈ

Тако замишљам небо
Ања Андрић,
ученица
ЕТШ „Никола Тесла”

КЊИЖЕВНОСТ: „Књиге су
као огледала. Ако будала
гледа унутра, не може очекивати да је оданде гледа
геније”, рекла је позната енглеска књижевница Џоана
К. Роулинг, којој сам вечно
захвална јер је пробудила у
мени љубав према читању.
Дела о Харију Потеру подстакла су моју машту. Подсетите себе да сте некада
били безбрижно дете, прочи тај те књи гу „Ма ли
принц”. Машта је прави начин да сачувате дете у себи, а читање је пут који ће
вам то олакшати. Читање
историјских романа је такође леп начин да се човек
изгуби у свету књига и зато
препоручујем романе „На
Дрини ћуприја” Иве Андрића, „Корени” Добрице Ћосића и „Нечиста крв” Борисава Станковића, јер веома лепо осликавају начин
живота наших предака. Поезија је моја највећа љубав
када је књижевност у питању, најдражи песник ми је
Мирослав Антић, а „Тако
замишљам небо” је збирка
песама коју свима препоручујем да прочитају.
ФИЛМ: Филмове скоро никада не гледам у слободно
време, већ увек када имам
највише обавеза, мени дође да се искључим и погледам неки филм. „Into
the Wild” из 2007. је један
од филмова који су на мене оставили јак утисак и
променили нека моја размишљања. У овом филму
млад мо мак се од ри че
обичног живота у граду и
одлази од својих родитеља
у дивљину, да живи сасвим
сам. „War Horse” је још један филм који топло препоручујем. У том филму један коњ повезује различите приче и верујем да ће
вам натерати сузе на очи.
„Уби ство с пред у ми шља -

Страну припремила

Мирјана
Марић

Неша Лептир (лево) у студију

Неверне бебе

јем”, „Кад порастем, бићу
Кенгур”, „Како је пропао
рокенрол” и „Црни бомбардер” остаће ми заувек драги филмови и верујем да
ћу их још много пута гледати. Серије су у данашње
вре ме гле да не мо жда и
више него филмови, а оне
које су мени посебно драге, јесу „Викинзи” и „Игре
престола”.
МУЗИКА: Пут до школе постао је незамислив без слуша ли ца. Слу шам му зи ку
свакодневно, а ипак не могу да се определим за један жанр. Класична музика је нешто за шта са сигурношћу могу да кажем
да је пожељна у сваком тренутку, без обзира на распо ло же ње; ве ру јем да је
школовање у балетској школи допринело томе. Ед Ширан је такође увек добродошао са својим прелепим
гласом који се савршено
уклапа уз акустичну гитару. Ексјугословенски рок је
нешто уз шта сам одрасла,
тако да и дан-данас волим
„Рибљу чорбу”, „Парни ваљак”, „Азру”, ЕКВ, „Атомско склониште”.
Додала бих и то да у Панчеву има доста младих људи који се изузетно посвећују музици, а бенд који не
само по мом мишљењу заслужује пажњу јесте „Рампа” („Радиоактивна мелодија Панчева”). „Живот је
леп” је њихова нова песма,
а ускоро избацују и свој први албум, који једва чекам
да чујем.

– Неша Лептир је један од сима, који је метастазирао на
највећих уметника прошлог мозак.
времена, а чињеМузичари групе
ница да је тај текст
„Неверне бебе” напоследње што је за
правили су музику
жи во та на пи сао,
и аран жман на
наметнула нам је
текст последње Необа ве зу да кроз Људи су уз ову
шине песме. Први
овај омаж на нај- песму плакали и
пут су је чули у Лајлеп ши и нај е мо - посвећивали је
ковцу пре неколитив ни ји
на чин
ко година, на вечепро го во ри мо не онима који су их
ри која је била посамо о Неши већ заувек напустили. свећена Неши Лепи о многим друтиру.
гим људима који
– Текст нас је
су нам важни и који су нас за- својом слојевитошћу, храбродужили својим делом, а више шћу и експресивношћу изунису међу нама – рекао је за зет но дир нуо и оста вио јак
наш лист Милан Ђурђевић из утисак – рекли су Владан и
„Неверних беба”.
Милан Ђурђевић.
Ненад Радуловић – Неша
Да је песма тако деловала и
Лептир био је члан групе „По- на многе друге, говоре и бројследња игра лептира”, која је ке о посећености на „Јутјубу”.
нам је подарила хитове „На– Ову песму чуло је за два
таша”, „Врати се”, „Срце од месеца пола милиона људи,

СУ ЗЕ СА ЗВЕ ЗДА ПА ДА ЈУ
Као последњи позив за сан
Као небо кад изгуби душу
У мојој глави фалиш ти
Све јаче.
Звезде кажу да свему је крај
И да нећу те видети више
У то баш нисам сигурна
Јер само се река не враћа.
Ја тако јако хоћу да зазвони
Ја тако јако хоћу да си ту
Ноћас у глави није како треба
Сузе са звезда падају...
Живот доноси сузе и смех
Време односи најбоље дане
А најбољи су нестали са тобом
Договорићемо се.
који су уз њу плакали, посвећивали је онима који више нису с њима, али и једном срећнијем времену које се, како
ствари стоје, више никада неће вра ти ти – ре као нам је

фронтмен бенда „Неверне бебе”, који је Нешу лично знао, а
и свирали су на неколико концерата заједно.

ЧЕТВРТИ СИНГЛ ГРУПЕ „РАМПА”

ЈУБИЛАРНИ „ГЛАСНИК МУЗЕЈА БАНАТА”

Живот је леп

Сведок једног времена

Нови сингл „Живот је леп”
групе „Рампа” објављен је у
недељу, 10. фебруара.
Млади панчевачки бенд нуди
ново у односу на ритам и звук
претходних песама. Спот је и

а они ће се без пауза наставити ради промовисања новог
сингла. С почетком пролећа
направићемо први већи концерт у Панчеву – рекао је
фронтмен Бранимир Колоцка.

овог пута урадио Лука Ивановић, студент камере на ФДУ.
Гост је саксофониста „Дубиоза
колектива” Марио Шеварац.
– Ово ће бити последњи у
низу спотова којима најављујемо предстојећи албум. Имали смо доста наступа ове сезоне,

Бенд чине Михаило Мићко
Ђорђевић (гитара, пратећи вокал), Александар Симић (гитара), Никола Влаховић (бас-гитара), Иван Соломун (бубњеви), Бранимир Колоцка (вокал
и виолина) и Николета Недељковић (вокал и клавијатуре).

– „Гласник” ће остати као траг
Промоција новог броја „Гласника музеја Баната” одржана нашег труда и рада за будуће
је у Народном музеју у петак, генерације. Књиге су нешто што
нам је потребно поред све мо8. фебруара.
Током тридесет година по- гуће дигитализације која нам
стојања стручног часописа из стиже и која нам је неминовна
области музеологије, уметно- и корисна. Њих ипак треба да
сти и културе који је првен- сачувамо, јер ми увек падне на
памет да ће за пествено био посведесет или сто годићен заштити кулна неки студенти
турног наслеђа на
територији Панчеили нови истражива објављено је двавачи, кустоси и кондесет бројева „Гла- Угледни часопис
зерватори држати
сника”. Овај часо- обележио је
овај број „Гласника”
пис је сре ди ном тридесет година
и да ће им то слудеведесетих преражити у будућем растао у „Гласник му- постојања.
ду и истраживању –
зеја Баната”, када
рекао је Бирцлин.
су се панчевачком
Секретар ремузеју придружили сарадници, дакције Дамир Прашникар исколеге из Кикинде, Вршца, Зре- такао је да је у креирању јубињанина и Беле Цркве.
ларног броја „Гласника” учеДиректор Народног музеја ствовало око четрдесеторо љуПанчево Мирослав Бирцлин ди који су углавном на почетку
рекао је да, поред колега из ба- каријере, али и они који су пред
нат ских му зе ја, у кре и ра њу пензијом и редовно прилажу
стручног часописа учествују и чланке годинама. Он је затим
стручњаци из других институ- присутнима описао који су се
ција и установа заштите кул- чланци из области археологитурног наслеђа, као и одређе- је, етнологије, историје, истони број независних истражи- рије уметности и конзервације
вача и професора.
нашли у новом броју часописа.

Петак, 15. фебруар 2019.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО 55, 1988. годиште,
300 евра, регистрован.
Тел. 063/193-63-59.
(272614)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран, власник, повољно.
063/345-837. (272995)
ПЕЖО 206 + 2009. 1.1
бензин, 87.000 км, одличан, власник. 069/50455-93. (273005)
ПАНДА 1.2, 8 В, 2005,
фул опрема, 148.000 км,
у првој боји, регистрован
годину дана. 064/587-5024. (273035)
ГОЛФ 4, 1.4, , 2001/2, петора врата, фул према,
180.000 км, у првој боји,
на име. 064/587-50-24.
(273035)
ОПЕЛ вектра 1.6, 1991.
регистрован, атестиран
плин, лимарски одлична.
064/587-50-24. (273035)
РЕНО модус 1.2, 16 В,
2005, фул опрема,
140.000 км у првој боји,
на име. 064/587-50-24.
(273035)
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет
дизел, 2005, петора врата,
фул опрема, 152.000 км,
на име. 064/587-50-24.
(273035)
ЈУГО ин 1.1, 2005, регистрован до маја 2019, металик сив, 550 евра.
064/261-04-58. (273043)

ПРОДАЈЕМ рено 21 турбо дизел, 1993. годиште,
регистрован. 063/430454. (273055)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002.
регистрован до августа
2019. 069/198-90-37.
/273043)

АУДИ 80, 1.8 С, 1987. годиште, бензин, плин,
атест. Тел. 062/827-9101. (2730399

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, алу фелне 13, 14.
064/856-60-65. (273085)

ФИЈАТ пунто 2, 1.2, 8 В,
2001. годиште, клима,
подизачи, city. Тел.
062/827-91-01. (273039)

ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао 49.000 км. 063/89208-35. (273092)

ЈУГО корал 1.1, 2004, регистрован, добар.
064/142-55-93. (273085)

СКУТЕР хусар 49 цм, регистрован јуна, у добром
стању. 061/685-14-01.
(273123)

ГОЛФ 2 дизел, регистрован. 063/880-64-42.
(272949)

РЕНО меган 1.6, бензин,
плин, 2000. годиште, лимарија солидна, мотор
одличан, 900 евра.
064/423-69-00. (273087)

ПРОДАЈЕМ сузуки swift,
1996. годиште. 064/17110-86. (273138)
ДАЕВУ тико добар, није
регистрован, 1996, 250
евра. Тел. 013/370-333.

ЈУГО 55 ин, 2005, атестиран гас, тек регистрован,
доброг стања, 700 евра.
063/140-62-92. (273082)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора,продаја

делова, долазим на адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (272294)
КУПУЈЕМ све врсте возила од 50 до 2.000 евра.
065/809-11-83. (273153)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80-2.000 евра, стање небитно. 063/165-83-75
(273163)

МАШИНЕ
ЗМАЈ 141, цео или делови, „морава” прскалица,
440 литара. Тел.
063/879-32-57. (272946)
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ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв.
063/812-98-22. (272990)

МАШИНЕ
ДВОРЕДНИ змај 223, четвороредна машина за кукуруз са широким нагазним точковима, канте за
микро гранулате, машина
за пшеницу. 064/298-9388. (272940)

ПОТРЕБНИ конобари, конобарице за рад у кафићу. 060/362-22-21.
(272988)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

АПАРАТИ
СЕРВИС телевизора, дигиталих рисивера монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (272861)

ПРОДАЈЕМ кућице за псе
и мачке. Тел. 371-551,
063/829-41-91. (271941)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. Тел. 632-145,
060/500-30-91. (271425)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

НОВИЈИ шпорет плин,
струја, судо-машина,
фрижидер, веш-машина,
угаона гарнитура, ципеларник, комода, сточићи,
брачни мадрац, кварцна
грејалица. Тел. 063/86182-66. (2273049)
ПРОДАЈА огревног дрвета: буква, багрем, цер.
Исечено и исцепано.
064/357-82-08, Босанац.
(271742)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (272340)
ПРОДАЈЕМ кукуруз и
прекрупу. Доносим на
кућну адресу. 064/12945-43. (272962)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, дијапозитиве и све
врсте видео-касета квалитетно преснимавам на дигиталне медије. 063/288278, 013/343-563. (271392)

marketing@pancevac-online.rs

ПРАСИЋИ на продају,
Мића. 064/303-28-68.
(273156)
ПОЛОВНА бела техника
из увоза. 063/777-28-66.
(273149)

ПРОДАЈЕМ машину за
веш „канди”, половну, исправну, јефтино. Тел.
062/191-31-73 или 345565. (272963)
КОМБИНОВАНИ фрижидер горење, са два мотора, 6.000, договор.
063/878-49-65. 272981)
ПРОДАЈЕМ козметичкомасерски сто, веш-машину „горење”, ТА пећ, 3
кв, кауч, орман. 061/30138-40. (272984)

ДВОСЕД, брачни кревет,
столови ТВ, компјутер,
клуб делови кухиње.
066/200-514. (272300)
ПРОДАЈЕМ гардеробни
орман, комоду, радни
сто. Тел. 063/820-91-38.
(273026)
ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво, буква,багрем, храст. 063/868-02-06.
ДЕБЕЛА свиња око 100 кг,
цена по договору. Владимировац. 064/271-54-29.
(273038)
ДЕТЕЛИНА на продају.
013/262-44-31. (273097)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер велики, замрзивач мањи, сандучар.
064/129-73-60, 346-790.
(273096)
ДРВА на продају: цер, буква, преостала, 5.300.
060/074-34-85. (2731509
ТА пећ 3.5 кв, 100 евра.
063/449-090. (273110)
КЛИК-КЛАК лежајеви,
нови, од 12.900. Избор
мебла по жељи. 060/60014-52. (273122)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52. (273122)

ПРОДАЈЕ се кућа, Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (272394)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Иванову, 29. новембра бр. 80. 062/415-359.
(267511)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанком путу, 15,5
ари, повољно. 062/885ПОЛОВНИ намештај и бе- 41-07. (272487)
ла техника из увоза, са
доставом до куће.
061/317-07-67. (273128)
ПОЛОВНИ телевизори из
увоза. Могућ договор.
064/564-14-14. (273147)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. Ново. 371-568,
063/773-45-97. (273134)
НА ПРОДАЈУ: замрзивачи, шпорети, веш-машина, кревети, ормани, симпова седећа гарнитура,
намештај бошњачки, душеци, кухиња, сто и столице, комода и витрина,
ТА пећ, библиотека, разно. 064/155-38-13.
(273164)
НА ПРОДАЈУ сува балирана детелина. Тел.
064/438-54-15. (4802)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, фрижидере,
веш-машине, старе телевизоре, долазимо на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
перје, гвожђе, акумулаторе, бакар. 066/900-79-04.
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/484-14-77. (272929)
КУПУЈЕМ перје, старе
слике, сатове, стари новац, стрипове, старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (273079)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (272996)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге пола од
воћем. 064/113-47-76.
(272594)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви
на продају, укњижени,
Стрелиште. 063/812-4209, 063/368-135. (273067)

ПРОДАЈЕМ три и један и
по ланац земље, преки
пут. 060/153-25-15.
(272852)

ПЛАЦ 12 ари, Иве Курјачког 72, фронт 27 м.
064/295-50-95. (273093)

СКРОБАРА, продајем
њиву 124 ара. Тел.
063/325-566. (272952)

КУЋА, Тесла, реновиран,
Ј. Гавриловића 16-а, сређена, усељива. 064/29550-95. (273093)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност – башта,
прво српско поље, Новосељаснки пут. 064/22000-69 (272206)
ЗЛАТИБОР (Гајеви) –
продајем/мењам кућу на
Златибору за кућу/стан у
Панчеву. Тел. 069/15863-76.
КУЋА, Баваниште, 8 ари
плаца, 6.500 евра. Могућа замена и сваки вид
договора. Тел. 064/39399-21, 061/601-10-13.
(272890)
КУЋА, Омољица, 70 квм,
6.5 ри, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(272931)
КУЋА у Старчеву, нова,
100 квм + поткровље, на
5 ари. 060/650-09-40.
(273048)

ОГЛАСИ

ШИРИ ЦЕНТР, две стамбене јединице, 30.000;
Миса, кућа три етаже,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (272736)

ХИТНО продајем кућу
200 квм, 3 ара, са два
стана, нова незавршена,
66.000 евра. 064/268-9774. (273040)

КУЋА у Омољици 176
квм, 12 ари плаца. Легализована. 063/210-890.
(272936)

ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац, 17 м фронт,
7.500 евра. 069/213-9737. (272985)

КУЋА, Панчево, Новосељански пут, 80 квм, 7
ари, без посредника.
063/153-37-70. (272941)

ТЕСЛА 100 квм, 2,80,
колски улаз, 55.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272986)

ДОЛОВО, кућа са помоћним објектима на 30 ари
плаца. Тел. 063/707-1964. (272942)

ПРОДАЈЕМ двоспратну
кућу у Качареву, 250
квм, локација одлична.
063/401-052. (273028)

ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара Миса. 061/600-49-00.
(2729449

УКЊИЖЕНА кућа у Старчеву, усељива. Тел.
065/262-40-30, 12 ари
плаца. (273030)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз
на две улице, 33 х 18,15
м. 054/418-45-66.
(272954)

КАЧАРЕВО, кућа 100
квм, 11 ари, на продају,
усељива, повољно.
064/172-86-12. (273047)

ПРОДАЈЕМ нову спратну
кућу у завршним радовима, нова Миса. 064/22136-12. (272960)

ПРОДАЈЕМ њиву од 16
ари 8 х 200 метара, у
Улици Братства јединства. 064/206-55-07.
(273056)

ОМОЉИЦА, прелепа,
100 квм, 5.5 ари, двориште, излази на Поњавицу,
25.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273066)

ПЛАЦ 10 х 170, Кудељарац, уз „Техномаркет”,
инфраструктура.
063/729-72-86, 402-782.
(272982)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, 5 ари, укњижена, усељива. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (272986)

ГОРЊИ ГРАД, плац 3
ара, 80 квм, добар објекат, 52.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (273036)

КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, усељива, Миса -с а
3 ара, 19.000 евра. Козарачка 10-ц. Тел. 063/80407-85. (272859)
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ПЛАЦ на Јабучком путу,
30 ари, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (272703)

СТАРА кућа на 6 ари плаца, близина центра, власник. 064/136-42-00.
(273135)

ЦРЕПАЈА, 80 квм, 20 ари,
15.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272986)

БЛИЗУ центра кућа за рушење, 6,8 ари, 65.000, на
4.5 ари, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4802)

КУДЕЉАРАЦ, 120 квм,
2,3 ара, сређена, 50.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (273066)

ПЛАЦ на продају, 8 ари
код Родића, повољно.
064/223-83-50. (273151)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПИО бих пољопривредно земљиште иза старе Мисе у Панчеву између Баваништанског пута,
вршачке пруге и Надела,
од 20 ари до 1 хектара.
064/227-67-90. (273050)

СТАНОВИ

Потребни радници за
постављање оптичких
каблова на територији
целе Србије.
Контакт за информације:

065/333-33-00
АТРАКТИВНЕ локације,
велике парцеле за градњу.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (273066)
КУЋА за бизнис, шири
центар, 500 квм, 10 ари,
140.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273066)
ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације, агенција (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(272802)

КАЧРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
ПРОДАЈЕМ викендицу на
за стан. (188), „UnaDalli”, Јабучком путу, струја, во064/255-87-50. (276065) да, на главном је путу.
063/719-42-71. (273075)
НОВА МИСА, кућа са три
етаже, 243 квм, изворно,
57.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (272784)
ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
ара, 55.000. „Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130)
ТЕСЛА, кућа 60 квм, 1.8
ари плац, 35.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130)
КУЋА 130 квм, 4 ара, Миса, Козарачка 10, две
стамбене јединице,
33.000 евра. 171.
063/804-07-85. (272859)
ДЕО КУЋЕ, 60 квм, посебан улаз, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10-а.
063/804-07-85. (272859)
КУЋА на продају у Банатском Новом Селу, 17 ари
плаца, повољно. Тел. 345323. (273121)
КУЋА, 130 квм, са локалом 30 квм, плац 7,3 ара,
Војловица, без посредника. 063/386-309. (273145)

(ф/161)

КУДЕЉАРАЦ, нова, ПР +
ПК одвојено, центар, ПР
+ спрат, одлична локација. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)
ВИКЕНДИЦА, Дубока бара, 6 ари, 35, Новосељански пут, викендица +
плац. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)
БРЕСТОВАЦ, одлична,
хитно, 16.500, Старчево,
кућа, усељива. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (273157)

ПОНУДА

ПРОДАЈА, двоипособни
стан, 64 квм, строги центар. 063/172-50-19.
(271985)
КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ,
IV,Радова зграда, без
улагања, 30.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (272986)
МИСА, 66 квм + двориште, 21.500 евра.
063/377-835. (271786)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, III, два мокра чвора, Котеж 2. Шифра
„45.000”. (272911)

ТРОИПОСОБАН стан,
војне зграде, ЦГ, VI, добра зграда. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(272986)
УЖИ ЦЕНТАР, дворишни
40 квм, ТА, усељив,
18.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272986)
ДВОСОБАН, нов, нова
Миса, 54 квм, 33.000, договор. Власник. 063/304222. (272989)
ЦЕНТАР, 2.0, ЕГ, IV, договор, гарсоњера, 28,
20.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (272736)
СОДАРА, 2.5, II, ЦГ,
42.000; Тесла, дворишни,
34, 12.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (272736)
ЦЕНТАР, 47 квм, новоградња, II спрат, лифт,
паркинг, гаража 14 квм,
гас, укњижен, власник.
063/449-798. (272994)
ПРОДАЈЕ се трособан
стан, строги центар, 73
квм, власник. 060/63038-08. (273011)

ПРОДАЈЕМ стан 33 квм,
Котеж 1, сутерен, 20.500
евра. Моше Пијаде
118/21. (272945)

ТЕСЛА, „Авив”, 35 квм,
једнособан, леп, тераса,
30.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (272792)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, без улагања, 30.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(272986)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000; 57 квм,
двособан, 28.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (272792)

Петак, 15. фебруар 2019.

ОГЛАСИ

АГЕНЦИЈА „Дива некретнине” купује стан у згради
за сигурног купца. 345534, 064/246-05-71.
(273032)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, Тргопродуктове
зграде, двоипособан, 65
квм, ЦГ, 35.000. (273074)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, 25.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (273036)
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ПРОДАЈЕМ две стамбене
јединице, усељиве, легализоване. 064/682-57-91.

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(273045)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
I, TA, ПВЦ, 31.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273091)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28
квм, сређена. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273065)

СОДАРА, двособан,
30.000. „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89-15.
(273130)

ЦЕНТАР, двособан, 50 вм,
IV, 31.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273065)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, (238), 064/668-8915, потребне некретнине.
(271330)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама. Брза исИЗДАЈЕМ реновиран једплата. (353), „Премиер”,
нособан стан, намештен,
063/800-44-30. (273095)
шири центар, ТА, клима.
060/483-51-37. (27315)

ЛОКАЛИ

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 квм, II. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273065)
ДВОСОБАН, ЦГ, Котеж 2,
ВП, 57 квм + 6 квм,
31.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (273032)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
први спрат, 30.000 евра,
замена. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (273032)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 квм, V,
ЦГ, усељив, 52.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(273081)

СОДАРА, 56 квм, двособан, хитно, 28.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273084)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, ВП, 33.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (273036)

ДОЊИ ГРАД, двособан,
41 кв, II, TA, 17.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(273074)
ТЕСЛА, двособан, VI od
VII, 49 квм + тераса, ЦГ,
леп, 30.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(273074)

СТРЕЛИШТЕ, сређен двоипособан, VII, 38.000;
двособан, 60 квм, VII,
28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273066)
КОТЕЖ, 52 квм, м ањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273084)

ДВОСОБАН, Содара, први спрат, ЦГ, 56 квм, замена. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (273032)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000, договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(273036)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 квм, ЦГ, V, 46.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (273065)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 квм, III, ЦГ, сређен,
30.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(273081)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан 44 квм, II,
ТА, 24.50000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(273074)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље,
ЦГ, беспрекоран, 42.000.
(49), „Мустанг”, 069/226- ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
66-58. (273074)
двоипособан, 64 квм, одКОТЕЖ 2, двособан, сре- личан распоред, изворно,
ђен, 55 кв, IX, два лифта, 36.500. (049), „Мустанг”,
064/151-18-93. (273121)
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273074)
КОТЕЖ 2, двособан, 64
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
42 квм, Стрeлиште, ТА, II
спрат, 18.000 евра. Договор. 060/131-81-66.
(273077)
СТАН у Тамиш капији, 62
квм, III спрат, 52.000.
063/329-340. (273086)

квм, тераса, VII, 27.000.
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
(273130)
НОВ трособан дуплекс
стан, завршна фаза,
33.000 евра. 064/268-9774. (273040)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
тераса, V, 35.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130)

ПОТРЕБНИ станови, све
локације, брза реализација. (394), „Гоца”, 063/89977-00. (273084)

ТЕСЛА, Нови свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273095)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис- ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
плата. (353), „Премиер”,
центру Панчева. 060/333063/800-44-30. (273095)
52-61. (272855)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273095)
ЦЕНТАР, трособан, 72
квм, III, лифт, ЦГ, 59.000.
(353), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(273095)

СОДАРА, 62 квм, двоипособан, 35.000; 74 квм,
трособан, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273084)

СОДАРА, трособан, 67
квм, III, ТА, комплетно
сређен, 40.000. (300),
НОВА МИСА, једноипосо- „Ћурчић, 362-816,
бан, 43 квм, II, ТА,
063/803-10-52. (273091)
25.000. (336), „Олимп”,
КОТЕЖ 1, двоипособан,
351-061, 063/274-951.
61 квм, I, ЦГ, комплетно
(273081)
сређен, 43.000. (300),
ЦЕНТАР, мањи двособан, „Ћурчић, 362-816,
45 квм, VI, ЦГ, лифт,
063/803-10-52. (273091)
37.000. (336), „Олимп”,
КОТЕЖ 1, двособан, 57
351-061, 063/274-951.
квм, тераса, I, 33.000.
(273081)
„Тесла некретнине”,
КОТЕЖ 2, двоипособан,
(238), 064/668-89-15.
65 квм, III, ЦГ, 42.,000.
(273130)
(336), „Олимп”, 351-061,
ЦЕНТАР, Карађорђева,
063/274-951. (273081)
дворишни дуплекс тросоМИСА, Тргопродуктове
бан, 105 квм, ЕГ, 55.000.
зграде, двоипособан, 65
(353), „Премиер”,
квм, ЦГ, 35.000. (273074) 063/800-44-30. (273095)

СОДАРА, трособан, 63
квм, II, ЦГ, 36.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273095)
ПРОДАЈЕМ стан у Качареву, двособан, укњижен,
повољно. 062/163-37-26.
(273148)
СОДАРА, троипособан,
ЦГ, 50.000, двособан, ТА,
IV, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4802)
ЦЕНТАР, трособан, ЦГ,
III, 63.000; нови двособан, 42.000 и трособан,
95 квм, 73.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4802)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
договор; Светозара Милетића, новији једноипособан, II, ЦГ, 36.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4802)
ТЕСЛА, двособан, IV
спрат, ТА, 26.000; трособан, ЦГ, IV спрат,
50.000.„Лајф”, 061/66291-48. (4802)
КОТЕЖ 2, квалитетан
стан 80 квм, пот, V, тераса, 42.000. „Кров”,
060/683-10-64. (273095)
ПРОДАЈЕМ две стамбене
јединице, усељиве, легализоване. 064/682-57-91.
(273099)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (273130)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
III, 42.000. „Тесла некретнине”, (238), 064/668-8915. (273130)

ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена, пијаца Стрелиште. 063/240784. (272369)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35
квм, 15.200; Тип Станко,
I, 32, 16.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273157)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПРОДАЈЕМ јефтино локал, 10.000 евра, 18 квм,
прометно место, новоградња, Милоша Требињца 5, „Динамо”. 315-707.
(272919)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у згради, без грејања, Содара. 013/344167, 064/950-23-40.
(272934)

ПРОДАЈЕМ локал 17,5 у
Тржном центру „Трубач”,
II спрат, 8.000 евра.
063/850-02-66. (272896)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
у центру града. 063/632774, 343-300. (272926)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
школе. 060/351-03-56.
(273029)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
нов, опремљен, центар,
странцима. 064/354-6976. (272983)

ИЗДАЈЕМ два нова локала, центар, један опремљен салон лепоте.
063/734-82-31. (273031)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, Стрелиште. 064/142-68-65.
(272970)
СТРЕЛИШТЕ, ЦГ, двособан, преко пута „Авив
парка”. 060/143-06-72,
060/502-50-72. (272998)
СТАН, намештен, дворишни, ТА, 46 квм, Жарка
Зрењанина 13, центар.
064/172-52-51. (273010)
ИЗДАЈЕМ намештено, Јабучки пут, преко Сервиса
„Пивашевић”, може радници. 065/219-14-22.
(273031)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 35 квм, нова Миса.,
064/471-70-66. (273041)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ трособан дворишни стан у центру Панчева, усељив. 065/567-5678 (СМС)
КУПУЈЕМ трособан дворишни стан у центру Панчева, усељив. 065/567-5678 (СМС)
КУПУЈЕМ двособан стан,
локације Содара, Тесла,
центар до IV спрата, обавезан лифт, централно
грејање, може у изворном
стању од власника.
063/637-673. (2729439

Издајем/продајем нов
локал 77 квм, Светог
Саве 59. 063/776-66-91,
Слободан.(1/272279)

ЛОКАЛ издајем повољно,
може друга намена, пијаца, Стрелиште. Тел.
063/240-784. (273017)
ПРОДАЈА укњиженог пословног простора, 150
квм, јужна зона. 062/220757. (273131)
ИЗДАЈЕМ опремљену ауто перионицу, озбиљним
људима, Баваништански
пут. 064/129-47-08.
(273051)
ИЗДАЈЕМ локал, нов, велики излог, код Зелене
пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (273062)
НОВОГРАДЊА, Кутков,
Милоша Требињца 5, 17
квм, ЦГ, 12.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(272784)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, на
Содари, ТА, усељив.
063/617-421. (273062)
СТАН за самца, нова Миса, опремљен, посебан
улаз, „беовоз”. 064/20719-88. (273098)
ЦЕНТАР, једноипособан
стан, ново, ТА, 150 евра.
069/113-00-73. (273101)
ИЗДАЈЕМ стан 40 квм, у
поткровљу на новој Миси.
Тел. 064/665-86-24.
(273117)
ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру у близини Зелене
пијаце. 063/812-06-89.
(273129)

ЛОКАЛ, ПР, нов, укњижен, хитно, локал, пијаца,
у раду, продаја. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (273157)
ВЕЛИКИ избор хала на
Кудељарцу, 800 квм, 660
квм, 350 квм, 600 квм.
Кућа до улице, 90, 20.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421. (272698)

ЈЕДНОСОБАН, ненамештен, Тип Станко, други
спрат, 90 евра, етажно
грејање. 063/386-700.
(272908)

МИСА, I, хитно, 35, тераса, ПР, 36, прелеп, тераса, 22.000; дуплекс, 42,
21.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (273157)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
311 квм. Тел. 064/823-6231.

ИЗНАЈМЉУЈЕМ радно-пословни простор, 150 квм,
са паркингом, јужна зона.
062/220-757. (273131)

ИЗДАЈЕМ локал 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105.
ИЗДАЈЕМ магацински
простор. Погодно и за
радионицу, перионицу.
Максима Горког 70.
063/598-969. (273162)

ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 062/339279. (271594)
CAFFEU Imperial потребна девојка за рад.
063/372-221. (271986)
ПОТРЕБНИ продавачица
и спремачица. mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (272858)
ПОТРЕБНА жена за рад
на индустријским машинама за шивење. 069/23807-65. (272865)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (272753)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(272153)

WEIFERT дистрибуцији
пића потребни возачи Б и
Ц категорије, виљушкариИЗДАЈЕМ локал, Цара Ду- ста и физички радници.
062/446-285. (272909)
шана 2. 013/251-39-95.
(273064)
ПОТРЕБНА радница за
рад у маркету „Идеал”
ИЗДАЈЕМ локал, Караили доћи лично Вељка
ђорђева, Радомира Путника, 18 квм. 060/624-33- Петровића 12-а, Стрелиште. (272840)
20. (273102)
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ОГЛАСИ

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута
и непотребних ствари и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (273088)

ПОСАО
ПОНУДА

ХИТНО потребне конобарице. Тел. 064/349-93-43.
(273000)
ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за
роштиљем. Локал у центру. Браће Јовановић,
063/834-88-10, 063/89755-04. (272869)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари у Омољици.
Звати на 069/379-02-20.
(272930)
ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским машинама. Јабука. Тел.
063/182-30-37. (272935)
ПОТРЕБНИ радници у
производњи дрвене амбалаже „Рас” д. о. о. Старчево. 013/631-066. 631166. Време од 6 до 14 сати. (272965)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ радови, квалитетно
и уредно. 066/933-67-90.
(2724253)

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

КОНКУРС

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија, веома повољно. 064/28026-15. (272329)

за радна места:
1. ДИПЛОМИРАНИ
– 1 извршилац

ФАРМАЦЕУТ

2. ФАРМАЦЕУТСКИ
– 2 извршиоца

ТЕХНИЧАР

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

ПОТРЕБАН радник на тениским теренима (чувардомар). 060/362-22-26.
(272988)
ПОТРЕБАН конобар/ица
за рад у локалу. 063/508719, 063/779-98-56.
(272999)
ПОТРЕБНА радница за
рад на тезги на Зеленој
пијаци. 064/122-69-78.
(273008)
GOLUB TAXI тражи возаче. Пријава на 060/66364-63, ivana.milosavljevic@bedemes.com
(273064)
ПОТРЕБАН радник у сервису „Горење”. 063/329340. (273086)
ПОТРЕБНИ физички радници за паковање секундарне сировине. 064/64341-22. (273090)
ПОТРЕБНИ возачи Б и Ц
категорије. 064/643-4122. (273090)
ПОТРЕБНИ помоћни радници за рад у кухињи и
продавци. 064/643-41-22.
(273090)
САЛОНУ НАМЕШТАЈА,
потребан монтажер са
исккуством. 013/410-180,
060/645-91-43. (273103)
ПОТРЕБАН радник са искуством за рад у ћевабџиници. 064/187-37-54.
(273151)
ПОТРЕБАН један КВ
електричар и један приправник. 062/847-00-95.
(271307)

ХИТНО потребна радница
ПОСАО
за рад у кафани на ЗелеПОТРАЖЊА
ној пијаци, позвати од 9
до 19 сати. 064/419-38ШЉУНАК, сејанац, одвоз
38. (273105)
шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85КУХИЊЕ, плакари и оста- 31, 013/342-338 (СМС)
ли намештај по мери.
062/229-783. (273115)
Потребни
ПОТРЕБНА радница за
пекару. 063/130-75-40.
(273127)

физички радници
за производњу
бетонске
галантерије.
Тел. 064/565-30-99

(4/273111)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. Услови одлични. 064/062-22-79.
(272971)

marketing@pancevac-online.rs

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ и антена плус. 064/866-20-70.
(272956)
СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70.
(273106)
ИЗРАДА, конструкција,
хала, биндера, гараже,
коване ограде – капије,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (272987)
ЕНГЛЕСКИ за основце,
средњошколце, одрасле,
индивидуални метод.
Успех загарантован.
063/107-47-17. (272991)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(271300)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетона, обарање стабала,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (273008)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорeта, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (272680)

МОЛЕРСО-ГИПСАРСКИ,
фасадерски радови, постављање ламината, керамике, проверите.
062/816-66-78. (273009)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, вентили, славине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09. (272712)

КОМБИ превоз робе, мање селидбе. 069/129-7271. Никола. (273020)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (272666)

ТАПЕТАР, који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (273021)

СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте. Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (272907)

ОДГУШЕЊЕ канализације
ПОТРЕБНА радница са
машинским путем без невозчаком дозволом Б кареда у вашем стану. Ситегорије. 062/404-144.
КЕРАМИЧАР са дугогоди- ниша, 062/602-249,
(273127)
шњим искуством, квали064/915-04-73, брзо, латетно, педантно, повољно. ко, 0 – 24 сата. (272897)
ДИМНИЧАР, чишћење
064/252-51-75, 062/153димњака, котлова и каљеВОДОИНСТАЛАТЕР,
37-06. (272753)
вих пећи. 063/155-85-95.
уградња, одржавање во(272153)
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлиДИМНИЧАР, чишћење
ПОТРЕБНА радница за
ћа. 063/836-84-76.
димњака,
котлова
и
каљепекару. 062/404-144.
(271300)
вих
пећи.
063/155-85-95.
(273127)
(272153)
ОДГОВОРНА жена води„ШИШ ЋЕВАПУ” у Жарка
ла би домаћинство, стаЗрењанина потребна радријој особи и неговала,
ница, плата 40.000.
МОЛЕРСО-ГИПСАРСКИ,
24 сата. 069/577-09-66.
064/960-44-21. (273142)
фасадерски радови, по(272903)
ПОТРЕБНЕ раднице/ци за стављање ламината, кераЗИДАЊЕ, малтерисање,
рад у казину у центру гра- мике, проверите.
реновирање кровова, бе062/816-66-78.
(273009)
да. 064/474-74-47.
тонирање, стиропор, ба(2731439
валит фасаде. 063/865АЛУ ПВЦ столарија, коПОТРЕБАН возач Ц и Е
80-49. (271653)
марници, ролетне, венекатегорије. За више инВОДОИНСТАЛАТЕР: поцијанери, уграђујем, поформација звати на број
правка старих, уградња
прављам, замена гуртни.
061/176-34-08. (273146)
нових цеви, одгушења,
064/181-25-00. (271690)
ПОТРЕБНИ продавачица
монтажа санитарије.
и спремачица. mail:
062/382-394. (272918)
pekarasmiljanic@mts.rs
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
МАТЕМАТИКА, физика,
064/217-48-56. (272858)
реновирање кровова, бехемија, механика. ЧасоПОТРЕБНА женска особа, тонирање, стиропор, бави. Тел. 251-19-81,
рад на роштиљу. 065/205- валит фасаде. 063/865063/852-22-43. (272924)
80-49. (271653)
10-52. (273165)
СТОЛАРСКЕ и браварске
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре- КОМБИ превоз робе. Тел. услуге. Александар,
бне раднице. 062/339-279. 060/350-80-77. (272282)
064/157-20-03. (273025)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (273023)
РАДОВИ, поправке у стану, кући. Браварско-столарске услуге, повољно.
061/301-49-58. (273024)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталирање нових компоненти, чишћење, брзо, повољно.
060/351-03-54. (273029)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством.
Уградња свих врста подних и зидних плочица.
064/128-38-49. (273069)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (273071)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКЕ услуге. 060/42429-93. (273073)
МАСАЖА релакс за потпуно уживање и опуштање вашег тела. 064/26994-87, Марија. (273078)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
и ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (273088)

objavljuje

O G LAS
za prijem u radni odnos
1. Diplomirani mašinski inženjer
(Poznavanje aluminijumskih konstrukcija)
2. Radnik na izradi i montaži aluminijumskih
konstrukcija
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na
e-mail adrese office@pavle.rs m.jovicevic@pavle.rs
ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana
Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa

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

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se prijave na oglas za sledeće poslove:
1. Bravar – veći broj izvršilaca sa iskustvom na poslovima izrade čeličnih konstrukcija i delova konstrukcija na neodredjeno vreme i sa probnim radom
od dva meseca. Uslov je da kandidati uspešno čitaju
tehničku dokumentaciju. Školska sprema: 3 ili 4 stepen školske spreme.
2. Zavarivač u zaštiti CO2 (MAG–postupak 135) –
više izvršilaca. Uslovi: Iskustvo na poslovima CO2
zavarivanja, probni rad u trajanju do dva meseca,
diploma o završenom kursu dopunskog obrazovanja
ili diploma o završenom redovnom obrazovanju.
Oglas je otvoren od 14. 2. 2019. godine do popune.
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu na
adresu: „Feromont oprema” AD Pančevo, Skadarska
77 ili na e.mail: office@feromontoprema.rs. Informacije na tel. 013/331-277 od 08 do 15 sati.

ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs
za pozicije u Pančevu

Vozač teretnog motornog vozila
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog
vozila
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Vozačka dozvola C kategorije
• Minimum srednja stručna sprema - poželjno
tehničkog usmerenja
• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog
motornog vozila minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Rukovalac građevinskom
mehanizacijom
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima Rukovalac
građevinskom mehanizacijom
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Vozačka dozvola C kategorije
• Minimum srednja stručna sprema – poželjno
tehničkog usmerenja
• Iskustvo na poslovima Rukovaoca građevisnkom
mehanizacijom minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata

Radnik na čišćenju u industriji
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog
čišćenja i pranja i sanaciji ekoloških akcidenata
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Zdravstveno sposoban
• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog
čišćenja
Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja
je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i
uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i prostor za napredovanje i usavršavanje.
Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na
mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog
dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,
ul. Utve Zlatokrile 9.

Петак, 15. фебруар 2019.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (273088)

„KIZZA” доо Панчево
Ж. Зрењанина 146-а, 013/366-888, 064/648-24-51
тражи:
1. секач моторном тестером – 20 извршилаца
2. возач аутокорпе за рад на висини – 4 извршиоца
3. руковаоц булдожером – 2 извршиоца
4. руковаоц телехендлером – 2 извршиоца
Пријаве од 8 до 16 сати, радним данима. Доћи лично.

РАДИМ глетовање, керамику, молерај и остале
унутрашње радове. Тел.
061/249-10-00. (4802)
СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70.
(273106)
ОДГОВОРНО бих водила
бригу о старијој полупокретној жени. 0762/82607-99. (273133)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно, проверите. 061/141-38-02.
((273137)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (273023)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(273139)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(272153)
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно и
уредно. 066/933-67-90.
(2724253)
ШЉУНАК, сејанац, одвоз
шута малим кипером до
два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
КОМБИ превоз робе. Тел.
060/350-80-77. (272282)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика. Часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (272924)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН

грађевински или машински инжењер,
са вишом школом, на пословима разраде пројеката у Београду или Панчеву.
Потребно је знање Acada, MS office.
CV слати на email: silomont.utva@gmail.com

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(272329)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (246167)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 063/811-74-89, Јовичин. (272976)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови, ламинат. 061/283-6641, 064/390-00-87.
(272980)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, каналиСЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад- зације, водоводне адаптације, замена вирбли, венници. Повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91- тила, батерије, санитарије, прикључка воде и ка85. (272709)
нализације. Од 0 - 24 саБАЛТОКАД када, обнова та, пензионерима екстра
глазуре, пластифицирање, попуст. Долазим одмах.
28 година с вама, гаран013/404-560, 064/290-45ција. www.baltokad.co.rs. 09, 061/348-20-00,
065/347-55-02, 011/288062/845-96-26, „Електро30-18. (и)
изградња”.(272976)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови,
термоизолација, адаптације станова, кућа.
060/131-81-70. (273057)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (272997)
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КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(272923)
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (273141)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником, уградња/поправке; ролетне, комарници,
венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(273053)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (273125)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови, ламинат. 061/283-6641, 064/390-00-87.

РАЗНО

УСТУПАМ розаријум на
Новом гробљу Београд.
Шифра „Хитно”.
(272911)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (273002)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)

ТУРИЗАМ

МОЛЕРАЈ, спуштени плафони, преградни зидови,
керамика, вода, материјал. 060/131-81-70.
(273057)

ЗЛАТИБОР, апартман,
пет лежајева, повољно,
код Титове виле.
060/845-31-10. (272983)

ЂУРО ЂИЛАС
1956–2019.

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

Наш вољени Ђуро Ђилас преминуо је 10.
фебруара, али ће заувек остати у нашим
срцима.
Ожалошћени: мајка ЗОРКА, супруга
НАДА, ћерка БОЈАНА са породицом,
брат МИЛАН са супругом БРАНКОМ,
сестра ЛЕНКА, сестрићи БОЈАН
и СРЂАН с породицом
(23/272963)

Последњи поздрав

10. фебруара 2019. преминула је наша вољена
мајка и бака

ЂУРО ЂИЛАС
1956–2019.

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

НЕНА, САВА, ЗОРАН и ЉУБИЦА

МИРЈАНА ВЛАДУ

(39/272993)

1947–2019.
Сахрана је обављена 12. фебруара 2019, на гробљу Котеж.
Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији

Последњи поздрав драгој

(88/4802)

Последњи поздрав снаји

Последњи поздрав

баба АНИ
АНИЦИ

МИРЈАНИ ВЛАДУ СЕКИ
Чуваћемо сећања на тебе.
Почивај у миру.

ЛЕНА са породицом
(34/272975)

Последњи поздрав
драгој комшиници

Последњи поздрав
комшиници

МИРЈАНИ
ВЛАДУ

МИРЈАНИ
ВЛАДУ

од породице
КОСТИЋ

од РАДЕ САВОВИЋ

(86/4802)

(87/4802)

Породица ШКАРДАЈ

од породице ЈОВИЋ из
Панчева и КЕЛЕБУДА из
Ријеке

(18/272937)

(78/4802)

АНИЦА КЕЛЕБУДА
1932–2019.
Тужна срца обавештавамо да је 7. фебруара 2019. преминула наша драга
мајка, бака и прабака, у 87. години.
Сахрана је обављена 9. фебруара 2019. године на Новом гробљу.
Ожалошћени: син МИЛОРАД и ћерка НАДА са породицама
(13/272925)
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С великом тугом опростили смо се од наше мајке, сестре и нане

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

СЛАВИЦА
КОРБА
КОРПАР
Последњи поздрав мами Славици од синова
СРЂАНА, ДЕЈАНА и
ћерке СНЕЖАНЕ са
породицама

РАДОВАНКЕ ЈОСИМОВ
рођ. Диклић
Сахрана је обављена 9. фебруара 2019, у Иланџи.

(74/273118)

СТЕВАНУ РАНИСАВЉЕВИЋУ
1947–2019.
Хвала ти неизмерно за сву љубав и доброту коју си нам пружио.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка ГОРДАНА, син ЂУРИЦА, унуци
АЛЕКСАНДАР, МИЛОШ и БОЈАНА, праунук ОГЊЕН
и снаје ВЕРА и ЗОРАНА

Последњи поздрав

Твоји најмилији: супруга ВЕСЕЛКА, ћерке ДАНИЈЕЛА и САЊА,
унучад АДЕЛ и АНДРЕЈ и зет ДРАШКО

(24/272917)

(44/273013)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

Последњи поздрав комшији

СЛАВИЦИ
од сестре ЕТУШКЕ
са породицом
(75/273119)

БОЖИДАРУ Р. МИЛЕТИЋУ

10. фебруара 2019. преминуо је наш драги

Ако постоји искрен осмех, онда је то био твој.

СТЕВИ
РАНИСАВЉЕВИЋУ

СТЕВАНУ РАНИСАВЉЕВИЋУ
1947–2019.

од другара ЂИЂИЈА,
ЉУБИШЕ и ФРАЊЕ

од станара у Војвођанском булевару 32

(48/273018)

(45/273013)

Ако постоји велико срце, онда је то било твоје.
Ако постоји чиста душа, онда си то био ти.
Бићеш вечно у нашим срцима.

(71/273112)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем
комшији и пријатељу

Последњи поздрав драгом

Супруга ЈОВАНКА, син АЛЕКСАНДАР, ћерка МАРИЈАНА
и унук ЂОРЂЕ

СЛАВКО
КОЧИЦА
1939–2019.

3

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Твоји најмилији

Последњи поздрав драгом куму

(77/273126)

СТЕВАНУ
РАНИСАВЉЕВИЋУ

СТЕВИ

Стеви сајџији

Последњи поздрав мајци

БОЖИДАРУ
МИЛЕТИЋУ
од ЂИЂИЈА,
ВОЈКАНА, ЉУБИШЕ
и ФРАЊЕ

од АНЂЕ, СЛОБОДАНА и НАДЕ

Успомену на наше дружење чуваће ДРАГАН и
МИКАН АДАМОВИЋ

(70/273104)

(79/273137)

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ
Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав
пријатељу

Почивај у миру.
ДИВНА и ТОМИСЛАВ СИЉАНОВИЋ

(73/273116)

(80/273140)

МИЛАНКИ
СТОЈАДИНОВИЋ
1943.

Последњи поздрав нашем драгом колеги

Последњи поздрав свом
поштованом дјеверу

од њене деце: МИЛАНА,
ЗОРАНА, ВЕСНЕ, БИЉЕ,
МАРКА, МЛАДЕНА, НИКОЛЕ и МАГДАЛЕНЕ

СТЕВАНУ РАНИСАВЉЕВИЋУ
1947–2019.
од породице РАШКОВИЋ

(29/272968)

ДУШАНУ ГАЈИЋУ
АД ХИ „Панонија”
(30/272969)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ
ГАЈИЋУ

Последњи поздрав
драгом чика

(46/2730159

Наш драги
од породице
МЛАДЕНОВИЋ

од снајке ДУШАНКЕ
(17/272392)

(87/ф)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

БРАНКО РАДАКОВИЋ
БРАНКУ
ДУШАНУ
ГАЈИЋУ
од брата СТЕВЕ
с породицом
(16/272392)

СТЕВИ

БРАНКУ РАДАКОВИЋУ
Почивај у миру са својим Николом.
Породица ИВАНИЋ
(42/273007)

а тетка Светлани најискреније саучешће.

преминуо је 8. фебруара 2019. године а сахрањен 11. фебруара 2019. године на Старом православном гробљу.

БАТА ОМОРАЦ
са породицом

С тугом и болом супруга СВЕТЛАНА,
родбина и пријатељи

(55/273083)

(50/273034)

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

Петак, 15. фебруар 2019.

Последњи поздрав драгој

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 16. фебруара 2019.
(субота), у 11 сати на Старом гробљу, одржати годишњи парастос
нашем драгом

Вољеној супрузи и мајци

БОЖАНИ ЖУЛА

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

васпитачица у пензији
1939-2019.

рођ. Богојевић

РАДОМИРУ ДАНГУБИЋУ

Отишла си код својих најмилијих.

рођ. 1927.

Почивај у миру.
Сећање на тебе чуваће сестра ВЛАДИСЛАВА
и сестричине ЈАСНА, АЛЕКСАНДРА и
ЕЛИЗАБЕТА

Породица

(76/273124)

(61/273068)

Дани пролазе али ниједан без сећања и туге за
тобом љубави, ни време које прошло није умањило тугу, празнину и бол.
Твоје постојање је било моја снага и топлина.
Твоје име је мој понос, твоја смрт моја доживотна рана. Била си најбоља мајка, дивна супруга, наш ослонац и уточиште. Сигурност и
топлина љубави.
Твоји: супруг САША и син ЛАЗАР

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Нашој драгој

15. фебруара 2019. навршава се тужна година без наше драге мајке,
таште, баке и прабаке

(56/273057)

Две године туге и бола откако смо изгубили
наше дете

нани БОЖАНИ
МИЛИЦА, МАРИНА, ЗОРИЦА,
ПЕРА и ЗАГОРКА

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
БОСИЉКЕ СЛЕПЧЕВИЋ

рођ. БОГОЈЕВИЋ
24. VII 1982 – 19. II 2017.

рођ. Шепа
из Владимировца

(83/273154)

11. VII 1930 – 15. II 2018.
С великим болом и тугом опростили смо се од
нашег супруга, оца и деке

С поносом и љубављу у срцу ће је носити и од заборава чувати породице: ВИШЕКРУНА и ВЛАДИСАВЉЕВ, ћерке, зетови, унуци и праунуци
(68/273089)

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

Али је истина сурова, Да и Богу требају такви
анђели.

За нас си бесмртан.
Уз тебе смо научили шта значи доброта, поштење, љубав и поштовање.
Заувек ћемо те волети и чувати у нашим срцима.

(84/273158)

Почивај у миру чедо наше.

НИКОЛА
ЛАЦКОВ
12. II 2014 – 12. II 2019.

Последњи поздрав

МИЛИЦА
ГОЈКОВИЋ
1948–2019.
Заувек захвална за
твоју доброту, љубав
и бригу.

КОЈИ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

(55/273057)

Вољеној снаји

Твоји најмилији

ЗОРАН с породицом

(81/273144)

(85/273161)

20. фебруара 2019. навршава се годину дана откако те
нема

СЕЋАЊЕ

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ

(62/273069)

Ћерка НЕВЕНКА

Твоји најмилији: мама, тата и сестра
МИРЈАНА с породицом

Живите у нашим мислима.

од БАНЕТА
и МИЛЕСЕ

Последњи поздрав
течи

Најлепши део нас отишао је са тобом. Хвала
ти сине за сваки тренутак среће који си нам
подарила, за љубав, за доброту, за твоју честитост, са сва твоја добра дјела која ће остати
вечно с тобом у нашим срцима и душама док
постојимо.
Сваки родитељ који те је познавао пожелео је
да има такво дете као што си Ти.

СТАМЕНКА КРСТИЋА

Супруга ГОРДАНА, синови АЛЕКСАНДАР
и ДАРКО, снаја СЛАЂАНА и унук ВОЈИН

Сунце наше, постоји нешто јаче од смрти, а то
је љубав наша која те чува од заборава, бол и
туга која је вечна.

рођ. Богојевић
Прошле су две тужне године откако ниси са нама... Остаћеш нам у вечном сећању.

ИВАН РАДОНИЋ ЦРНОГОРАЦ
Време пролази, туга остаје.

(40/273003)

Супруга МИРОСЛАВА
(72/273113)

МИЛУТИН
МИЛОШЕВИЋ

Свекрва ДУШКА и заова САНДРА
(57/273057)

2008–2019.
Преминуо је наш вољени

МИЛИЦА
ГОЈКОВИЋ
Сачуваћемо те у сећању.
С љубављу твоји ГОЈКОВИЋИ: ЗОРАН, ОЉА и
БЛАГОЈЕ
(41/273004)

С љубављу и поштовањем ћерке ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА
са породицама

Сећање на наше најмилије

ЈОВКОВИЋ

(4/272888)

КОСТИ
ПЛАВШИЋУ
КОСТА ПЛАВШИЋ
од породице БАБИН
(47/273016)

Заувек ће остати у нашим срцима.
Супруга, ћерка, зет, унуци, праунуци
и синовац са породицом
(43/273012)

300-820

РАДУЛА

РУЖИЦА

2. I 2007 – 2019.

15. II 2007 – 2019.

Са поштовањем породица ЈОВКОВИЋ
(33/272984)

22

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. фебруар 2019.

17. VIII 2018 – 17. II 2019.

18. фебруара 2019. године навршавају се две године откада
није више са нама супруг, отац и деда

25. фебруара 2019. навршава се пола године
откада нас је напустио наш драги деда, супруг,
отац, брат и стриц

ДУШАН ТЕРЗИЋ

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ

25. VIII 2018 – 25. II 2019.
Време пролази и све више недостајеш.
17. фебруара 2019, у 11.30, посетићемо његову
вечну кућу на Старом православном гробљу.

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ

У срцу твојих најмилијих: супруге БРАНКЕ,
ћерке СНЕЖАНЕ, унука ВИКТОРА, брата
ЖАРКА, снаје ДАНЕ, братанице МАРИЈЕ и
братанца МИЛАНА са њиховим породицама

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК
(38/272984)

Прошло је шест месеци али туга неће никада

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

(21/272948)

Твоји најмилији: супруга ЖАНА, син ДЕЈАН, ћерка НАТАША,
унуци МАРКО и МИХАЈЛО и сестра ВЕРА

У суботу, 16. фебруара 2019, у 11 сати, на
омољачком гробљу одржаће се шестомесечни помен нашем

(11/272921)

Не заборављамо Те

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ ДИДА
6. II 1960 – 17. VIII 2018.

БРАНКИЦА, ЈЕЛЕНА и ОГЊЕН

ПРЕДРАГ ИЛИЋ ПЕДА

(82/273151)

14. фебруара навршава се година откако није
међу нама

Деветнаест година како ниси са нама... Недостајеш!

СОФИЈА ЈЕЛА
АНЂИЋ

ЈОСИПУ ЛУКИЋУ
1947–2018.

1914–1987.

Супруга МИЛЕНА и кћерка АЛЕКСАНДРА
са породицом

Породице АНЂИЋ из
Панчева, Иванова и
Ванкувера

Супруга ЦИЦА и ћерка РАДА и син
МИЛОРАД с породицама

(31/272972)

(60/273060)

(35/272978)

Сећање на

19. фебруара 2019. навршава се шест месеци откада није са нама наша вољена

ПОМЕН

IN MEMORIAM

ЈОСИП
ЛУКИЋ

ТОМА
МИРЧОВ

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ
Помен ће се одржати 16. фебруара на Старом
православном гробљу, у 10.30.

РАДОСЛАВА
СИМИЧИЋА

ЈЕЛИЦА ВУЈАСИНОВИЋ

2000–2019.

С љубављу и поштовањем син САША, снаја
ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА

Његови најмилији

(58/Ф)

(64/273076)

1947–2018.
Заувек ће живети у срцима и мислима њених
најмилијих: ћерки ДАНИЈЕЛЕ и МИЛИЦЕ, зета
ЗОРАНА и унука МАРИЈЕ и СОФИЈЕ

Снаја АНИЦА
и синовац АЛЕКСА

(65/273079)

(36/272978)

21. фебруара 2019. навршава се десет година откада
ниси са нама

У суботу, 16. фебруара
2019, у Житорађи, даваћемо шестомесечни
помен

Прошле су две тужне
године откада није са
нама супруг и отац

14. II 2013 – 14. II 2019.

Неизмерно недостајеш. Остала су сећања, дивне успомене и
ти у мом срцу и мојим мислима.
ЉИЉА
(63/273072)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДО МАРЈАНОВИЋ

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
ТОМИСЛАВУ
ТОМИЋУ
1947–2018.

рођ. 1937.
Чувамо те од заборава.

дипл. фармацеут
1. IV 1955 – 16. II 2015.

(52/273044)

ДРАГОМИР
ЂУРИЋ

СЕЋАЊЕ

Ниси нити можеш бити заборављена.

1943–2019.

Син САША и ћерка ДАНИЈЕЛА с породицом

Твоја ЗОЋА

(69/273100)

(37/272979)

ПОПУСТ

Твоји најмилији

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

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2019.
С поносом ћемо те помињати, по добром памтити и волети.
Твоји најмилији
(20/272939)

Не постоји време које ће избрисати нашу
тугу и бол и велику
празнину која никада неће проћи.
Супруга ТАЊА, син
МИЋА и ћерка КАЋА
(25/272958)

ЉУБОМИР
САНАДЕР
Време не може да избрише прошлост и сећање на тебе.
Увек у мислима брата
МИРОСЛАВА с породицом
(59/273057)

Петак, 15. фебруар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је осамнаест месеци вољени

ВЛАДИМИР ТОПИЋ
9. V 1980 – 17. VIII 2017.
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СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Радмиле ФОРГО БАНЕ
1984–2019.

20. фебруара 2019. навршиће се година
откако није са нама наш драги

Био си нам прва и највећа радост.

Сваки секунд у мислима си нашим, недостајеш неиздрживо, волимо те бескрајно
и шире и даље од свемира.

Остала су сећања и вечита туга.
Успомене и љубав остају заувек.

Твоји: мама, тата, сестра и баке

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(3/272730)

(2/272572)

Пролази година откако си од нас отишла

16. фебруара 2019, у 11 сати, на гробљу Котеж,
даваћемо једанаестогодишњи помен нашем вољеном

МОМИР ПАВЛОВИЋ
Година туге и бола...
Помен ће се одржати 16. фебруара, у
11.30, на Старом православном гробљу.

ЗОРА
СТОЈАНОВСКА

Вечно ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА,
ћерка ИВАНА и син ВЛАДИМИР СА ПОРОДИЦАМА

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

Твоји најмилији

Не могу да верујем, осам година како си ме оставио саму. Ја утеху тражим на старим стазама куда смо заједно срећни ходали, држећи се за руке. Сад обилазим твоје вечне дворе надајући се
да ћеш ми отворити.
Воли те твоја тужна супруга ЈОКА

(48/4802)

(5/272891)

1950–2018.
Драга и вољена ниси
отишла из наших срца.

16. фебруара 2019. годишњи помен нашој

(22/272950)

ОЛИВЕРУ МЕСАРОШУ
1966–2008.

Драги мој много вољени оче

С љубављу мајка РОСА, син ГАБРИЕЛ, НЕДА
и деца и сестра САНА с породицом
(10/272920)

У суботу, 16. фебруара, у 10 сати, даваћемо полугодишњи помен нашој вољеној

У суботу се навршава
четрдесет дана од
смрти нашег вољеног

И даље ми једнако недостајеш. Ти си величина која
се не заборавља. Човек кога је красило поштење,
храброст, доброта, љубав и поштовање. Ти си био и
остао идол правог Србина. Хвала ти Оче на свему.
Стално те носимо у срцу и души.
Ћерка ЉИЉАНА, зет СТЕВА, унуке
НИНА и САНДРА

ВЕНИЈИ СТОИЛКОВСКИ
Много нам недостајеш. Празно је.
Твоја породица
(7/272913)

ЛУКИЋ Саве ВЛАСТИМИР

(8/272916)

МИЛИЦИ МАКСИМОВИЋ

АЛЕКСАНДРА
ЈОВАНОВИЋА

1939–2018.
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Његова породица

Твоји најмилији

(32/272973)

(51/273037)

Десет година није са нама наш

КОСТА
Мише
СТОЈНОВ
1927–2009–2019.
Тата, прошло је већ
десет година.
Ћерка ЈЕЛИЦА
са породицом
(1/272636)

МАРИЦА
АРАМБАШИЋ

ЈОВАНЧЕ
ЈОЦИЋ

1933–2015.
Заувек са нама.
Твоји синови

ГОРАН ЛУПИНКА ГОГА

И после двадесет пет
година недостајеш нам.

16. фебруара 2019. навршавају се две године
откако није са нама наш
вољени

ЖИВОМИР
СИМИЋ
МИРКО
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(26/272981)

20. фебруара навршава се шест година
од смрти нашег вољеног супруга и оца.
Најмилији
(27/272966)

(49/273017)

(9/272918)

У суботу 16. фебруара 2019. навршава се
петнаест година од
смрти мајке и баке

Једногодишњи помен

1970–2009.

Супруга АНА, ћерка
МАРИЈА и син
ПЕТАР са породицама

Твоји: мама, тата и брат

(54/273054)

(53/273046)

Сећање на драге родитеље

БУДИМИР
ЋУРЧИЋ

Твоји најмилији

Заувек у нашим мислима.

(19/272938)

14. II 2004 – 14. II 2019.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Унуке ИВАНА
и СВЕТЛАНА
с породицама

1991–2019.

МИЛИСАВ
ПАВЛОВИЋ

ВЛАСТИМИР
ЛУКИЋ

Четрдесетодневни помен

ВЕЉКОВИЋ

ЈЕЛЕНА
ЈОВИЧИЋ

ВУКОСАВА
1936–1992.

и

ВИДОЈЕ
1927–2009.

Ћерка СНЕЖАНА и син СИНИША с породицама
(15/272929)

АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ
Тужни кумови
породица ПРЕДОЈЕВИЋ
(6/272900)

ИЛОНЕ
ПЕТРИЋ
Ћерка са децом
и унуцима
(28/272960)

19. II 2018 – 19. II 2019.
Излазак на гробље је
15. фебруара у 11 сати.
Њени најмилији
(12/272922)
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ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 15. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СКАНДИНАВКА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
//////

МОЧВАРНО НАША
НА ОНУ
ЗЕМЉИ- ФИЛМСКА СТРАНУ
ШТЕ
ДИВА

МУЗИЧКО СПИЛБЕРГОВ ВАН- РИМСКИ:
СЛОВО ЗЕМАЉАЦ
101

2. ВОКАЛ
ПРЕДМЕТ
НА ПРАВ.
ФАКУЛТЕТУ

ПРИБОР
ЗА РАД
(мн.)
УРОШЕВАЦ
ВИШЕСТРУКО
СТАБЛО

ПРЕДМЕТ
НЕКЕ
РАСПРАВЕ
БЕОГР. СПОРТ.
КЛУБ (скр.)
ФРАНЦУСКИ
ВАЈАР (Огист)

ДРУГО,
ОСТАЛО

БРАНИЛАЦ
У СУДСКОМ
ПОСТУПКУ
//////
ГРАД
НА ЈУГУ
ИТАЛИЈЕ

ОБИЧАН
ВОЈНИК
ПАРТИЈА

СЛОВО
ГРЧКОГ
АЛФАБЕТА

С

О
МЕРА ЗА
ЕЛ. ОТПОР
ЕЛЕКТРОН.
СПОЈНИЦА

АМЕРИЧКИ
ПИСАЦ
(МАРК)
ДИВЉА
МАЧКА

Р

ПРВО И 23.
СЛОВО
АЗБУКЕ

А

СИМБОЛ
АЗОТА

Н

3

4

5

6

МЛИН. ПЕК. ИНДУСТРИЈА (скр.)
ГРАД У
РУМУНИЈИ
ГРОФОВИЈА У
ЕНГЛЕСКОЈ
ГЛУМИЦА
РОМАН
РАДИО-ЛОКАТОР
РАЧУН
(скр.)

ГРАД У
МАКЕДОНИЈИ

8

1
2

Скице о људима
и још нешто више
НЕКА духом МЛАДА
списатељка пише.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВОДОРАВНО: 1. човек који тежи савршенству, 2. члан бродске посаде, крмар, 3. речни рибар – име глумице Рине, 4. скуп дипломатских
представника акредитованих у једној земљи – врста зачина, 5. општинско веће (скр.) – део ноге од кука до колена (мн.), 6. музичка сценска
дела – ознака за тону, 7. други вокал – медитеранска биљка, 8. град на
југоистоку Србије – део коњске опреме, 9. азијска арапска држава – непријатан мирис, задах, 10. звер из породице мачака – град на северу
Немачке, 11. извршити избор, 12. амерички разбојник.
УСПРАВНО: 1. било како – завршна реч, поговор, 2. насеље у оквиру
града Панчева – султанов указ, 3. државна благајна (лат.) – помични
зид, заклон, 4. ауто-мото савез (скр.) – енглески филозоф (Френсис) –
ознака за Београд, 5. име глумца Марвина – сода-вода – уметност
(лат.), 6. македонски национални празник – врста полудрагог камена,
7. шумски бог с козјим ногама и малим роговима (мит.) – украсна зидна облога (мн.), 8. лице на које се вуче меница – фин начин понашања.

ИСПУЊАЉКА
Слогови: ВИ, ДА, ДИГ, ЗО, ЈА,
КВА, КО, ЛАЦ, НА, НА, НИ, НИ,
НИК, НОСТ, ПО, РА, РЕ, РЕД, РИ,
РИ, ТЕТ, ТИ, ТИ, ЧИ.
ВОДОРАВНО: 1. приврженост,
oданост, 2. нoћити, преноћити
(турц.), 3. углед, достојанство
(лат.), 4. инспектори, контролори,
5. подофицирски чин у старој
српској војсци, 6. окрутна владавина, 7. онај који нешто квари.
На обележеним пољима добија
се назив једне комедије чувеног
Вршчанинa, правника, професора и комедиографа Јoвана
Поповића (нa слици) и његов
општепознати надимак.

1

(23. 9 – 22. 10)

М

И

К

Р

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

4
5
6
7

Осећате као да трчите маратон, а
циљ никако да видите. Потребно
је да направите нови план и да га
се придржавате. Почните озбиљније да се бавите свим стварима
које сте започели. Мањи новчани
добитак ће вас орасположити и
затвориће неке рупе.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Ако вам се укаже прилика за пут у
иностранство крајем седмице, обавезно и без двоумљења крените.
Помоћ пријатеља или члана породице сигурно ће стићи, па ћете моћи да реализујете планове. Много
(не)планираних сусрета може променити ваш љубавни статус.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Очекујете неки новац, али он ће
каснити. Нисте у овом тренутку
спремни да самостално делујете,
започињете нови посао или улажете, јер постоји велики ризик од
губитка. Ако сте у љубавној дилеми, решите је тако што ћете наћи
нову особу или све прекинути.

Опет вас хвата оно ваше лудило
које од мале ватре може да направи велики пожар. Реагујете
превише емотивно и енергично,
што може изазвати сукобе. Ако
можете, узмите краћи одмор.
Сумњате у партнера, мада је већина сумњи без основа.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Шта год да планирате и ма колико примамљиво то изгледало,
примирите се још мало. Решење
ће доћи само од себе и имаћете
могућност да бирате. Решавајте
административне проблеме. Веома повољан период за љубавне
играрије.

Ако размишљате о куповини некретнине или промени места живљења, стрпите се још мало.
Концентришите се на посао, јер
је пред вама повољан период за
већи финансијски добитак. Пазите да не направите грешку и останете без партнера због авантуре.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Бићете изузетно речити и провокативни, па вас то може мало коштати. Све оно што већ дуже време бацате под тепих, ма о чему
да је реч, коначно мора да се реши, поготово ако су у питању нека некретнина, земља или неко
нерешено наследство.

Помало сте расејани и растрзани
на више страна. Клоните се ризичних пословних подухвата и позајмица. Располажите само оним
што тренутно имате. Пролонгирајте потписивање важних уговора,
ма колико супротна страна инсистирала. Наглашена емотивност.
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Период је веома повољан за решавање питања финансија. Врло
је вероватно да ћете добити неку
понуду из иностранства, а можда чак и новчану помоћ да кренете у реализацију својих идеја.
Уживајте у љубавном заносу.

Бик

Копате већ дуже време и рукама
и ногама да бисте се домогли зацртаног положаја. Користите се
више логиком него предосећајем. Новац вам долази на чудан
начин. Добро размислите пре него што се упустите у авантуру, поготово ако сте заузети.

ЈЕДАН
МЕТАЛОИД

АНАГРАМ
7

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Битно је да се дистанцирате од
трачева и такозваних добрих намера појединих људи из окружења. Треба бити толерантан, али
не на своју штету. За оно за шта
сте у праву, јасно иступите и покажите зубе. Веома сте страсни
ове седмице.

ВРХОВНИ
СУД ПАПЕ
ГРАД У МАКЕДОНИЈИ

ПРЕДЛОГ
УЗ
ЛОКАТИВ

Ован
Веома повољан период је пред
вама. До изражаја долази ваша
реторика, те ћете успети да се изборите за позиције које вам и
припадају. Биће мањих проблема у породици, али успећете да
све доведете у ред. Можда и није
све баш онако како вам се чини.
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РЕШЕЊА – Скандинавка: смоница, линотип, алати, е, тема, ур, ино,
бск, на, рота, адвокат, редов, Салерно, Твен, ом, рис, мпи, аћ, Јорк, н,
радар, Крушево, антимон. Укрштеница: идеалист, кормилар, алас,
Ита, кор, анис, ов, бедра, опере, т, е, акант, Пирот, ам, Иран, апа, лав,
Ахен, одабрати, гангстер. Судоку: 928457163, 463198275, 157326489,
592841637, 784263591, 631975842, 349582716, 875619324,
216734958. Анаграм: Нада Малек. Испуњаљка: поданост, коначити,
дигнитет, ревизори, наредник, тиранија, кварилац (коначно решење:
„Покондирена тиква”, Стерија).
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ПРВЕ СЦЕНЕ НАСТАВКА БЈЕЛОГРЛИЋЕВЕ СЕРИЈЕ СНИМЉЕНЕ У СТАРОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ

СЕНКЕ НАД ПАНЧЕВОМ

Сцена обрачуна предратних београдских банди

Камерааа! Тооон! Идееемо! И
то правац у 1934. годину!
А тамо, на београдској врелој калдрми, буктао је жесток
обрачун двеју опаких банди. С
једне стране ондашњи тајкун
Алимпије Мирић и нарко-дилер под конспиративним именом Калуђер, а с друге његов
дојучерашњи главни оперативац – Кројач.
У једном тренутку конвој робе Калуђерове фирме „Призад”
зауставља Кројачева заседа. Тада креће права драма са севањем песница и револвера у којој учествују криминалац преоденут у попа, лажни мртвац из
сандука и друге сурове „њушке”.
Како ће се завршити тај сукоб из другог циклуса серије
која никог није оставила равнодушним – „Сенке над Балканом” – сазнаћемо на јесен,
али свако ко се затекао у панчевачком старом језгру у четвртак, 7. фебруара, могао је
да присуствује, без сумње, антологијским сценама снимања
једног од најамбициознијих
пројеката можда и од распада
Југославије.

појављује се и Горан Бјелогрлић, који је, како сам потврђује, рођен баш у Панчеву. Недуго затим екипи се коначно придру жу је ње гов брат Дра ган,
идејни творац свега овога.
Чувени Бјела, иако га баш
не бије глас да је лак на контакту с медијима, нимало се
није двоумио да ли да издвоји
парченце драгоценог времена
како би изашао у сусрет нашем листу.
Најпопуларнији Баранђанин
на почетку разговора објашњава како су он и чланови бројне
екипе овде да сниме неке од
почетних кадрова обрачуна банди у првој епизоди другог дела
серије. Подсећања ради, прва
сезона завршена је тако што је
Кројач напустио главног шефа
мафије Калуђера, па у наведеним сценама Кројачеви „јатаганмалци” нападају товар Калуђерове фирме, а тај рат потрајаће током целе серије.

Олдтајмер из 1930. и Кројач Језда из 1934. године
Екипа оперативаца се у четвртак, 7. фебруара, размилела по
калдрми улица Вука Караџића, Ђуре Јакшића и Николе
Ђурковића, како би брзински
поставила све што је неопходно да тај крај верно наликује
на међуратни Београд. Поред
техничког особља, на сваком
кораку могле су се срести бркајлије у необичним оделима
„модел ’930” и са тада неизбежним шеширима на главама,
док су се око њих кикотале даме са „уфрћканим” косама.

А онда из једне од неколико
камп приколица искаче Ненад
Јездић у кожном мантилу, па
за њим прилично разбарушен
лик у свештеничкој одори (Милан Гверо), који у ишчекивању
почетка снимања „вари” један
„марлборо” за другим, док се
недалеко одатле увелико мува
и Марко Живић. Једног момента Језда, у препознатљивом
маниру, почиње да тера шегу
гласно имитирајући попа (Гвера). У јеку довршавања последњих при пре ма пред про бу

Поред многих возила, у снимању серије „Сенке над Балканом” посебно место заузео је олдтајмер марке „форд А”, произведен 1930. године, који се већ појављивао у многим
серијама: „Грех моје мајке”, „Рањени орао”, „Сва та равница”, „Мирис липе на Балкану”...
Његов власник каже да је овај примерак купио у Немачкој, у неисправном стању, пре седамнаест година... Раније
је припадао газдама фабрике „Бајер” из Леверкузена, а произведен је за европско тржиште у периоду 1928–1930, с мотором од 2.000 кубика и три брзине, па може да постигне
до 60 километара на сат.
– Ваше старо језгро нам је
веома прикладно за то, иако у
вези с његовим очувањем овдашњим градским архитектама морам штошта да замерим,
рецимо постављање модерних
светиљки и клима-уређаја на
старе зграде. Примера ради,
неке сцене „Монтевидеа” снимали смо у једном делу Тенерифа под заштитом Унеска.
Они су толико пажљиви да ниједан елемент – од расвете до
излога – није смео да буде другачији од оног из оригинал-

У знаку двобоја љутих „шприцераша”
Жири пробао 197
разних вина
У финалу цуг одмерили
Марко Биров (25) и
Пера Јарковачки (74)
звани Мућка

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ног времена. Без обзира на то
што се иза старинске фасаде
не ке од тих згра да на ла зи

СТА РИ „ФОРД” ВЕЋ „ГЛУ МИО”

ДОМАЋИНИ УКУПНИ ПОБЕДНИЦИ ДОЛОВАЧКЕ „ВИНАРИЈАДЕ”

На овогодишњој, двадесет првој доловачкој „Винаријади”
догодио се мали куриозитет –
први пут је титулу најбољег понео домаћи производ. У питању је бело вино сорте шардоне, коју су заједнички направили чланови Удружења винара и виноградара „Свети Трифун”, организатора ове манифестације.
Њихов председник Богдан Анкуцић наводи да је поносан на
тај успех будући да су то одлучили најеминентнији познаваоци божјег нектара у окружењу.
– Жири је предводио Никола
Лекић, технолог агрокултуре и
некадашњи директор „Вршачких винограда”. И пола чланова комисије од укупно једанаесторо стручњака чинили су бивши запослени у том предузећу,
док су преостали дошли из вршачке енолошке станице. Није

Бјела режира

Искуство vs младост
им било нимало лако с обзиром на то да су морали да оцене сто деведесет седам узорака,
али су према општем мишљењу тај задатак квалитетно и поштено обавили – каже Анкуцић.
Ударног дана „Винаријаде”,
у суботу, 9. фебруара, проглашени су и сви добитници награда, па је у наведеном избору за најбоље бело удружење
„Свети Трифун” завредело велику златну медаљу и тиме постало и свеукупни победник
манифестације. Други у тој категорији био је Јанко Мајорски, а трећи су били Ђура и
Дарко Мирковић из Панчева.
Код црвених вина је Винарија
„Станимировић” из јабучког
удружења „Грозд” с купажом
мерло-каберне била испред поменутих Мирковића и, такође,
Панчевца – Ђорђа Драгана. Пр-

во и друго место код розеа заузела је панчевачка винарија
„Циганске долине” Дејана Пушеље, док су Мирковићи овог
пута били трећи. И на крају,
најбоље десертно вино (од малине) имала је Ружица Шмит,
испред бермета Панчевке Биљане Миоч и Бошка Којичића
из Орловата.
Тог дана пре подне на пијачном тргу излагали су многи
винари из Долова, Јабуке, Панчева, затим пчелари, овчари,
произвођачи разних рукотворина, као и „Доловке”, које су
поново изнеле своје надалеко
познате штрудле. Било је лепе
понуде за љубитеље пића, хране и опуштене атмосфере.
А нарочито су на своје дошли они који баш обожавају
бело вино. И то пресечено киселом водом.

Као и ранијих година, шприцераши су се надметали у брзини ексирања из чаше од два
децилитра. Најпре су се осморица огледала у „двобојима”,
да би се победници састали у
полуфиналу, након чега су чаше укрстила двојица најбољих,
праћени овацијама многобројне публике – Марко Биров (25)
и Пера Јарковачки (74) звани
Мућка. По узвикивању судијске команде „три, два, један”
тријумфовала је младост. Марко, који је чашу искапио и за
неки делић секунде брже од
такмаца спустио на сто, признао је да ретко пије вино, јер
му је неупоредиво милији пенушави јечмени напитак.
С друге стране, Јарковачки,
који је досад побеђивао четири пута, како сам признаје, редовно „тренира”.
– Свакодневно у просеку „убијем” литру. А прву чашу одмах
ујутро на празан стомак. Након
тога лагано пијуцкам уз мезе –
сланиницу, сир, јаја... И што је
најбитније, здрав сам као дрен
– истиче овај Доловац.
Потом су сви заинтересовани могли да добију младице
винове лозе које им је удружење „Свети Трифун” бесплатно
делило. Касније тог дана, уз
богат програм, подељене су награде најбољима, док је завеса
на овогодишњу „Винаријаду”
спуштена, као и увек досад, у
четвртак, 14. фебруара, на дан
њихове славе.

Арманијев бутик, изнутра напуцан као и другде у свету. То
би и на ма тре ба ло да бу де
смерница, јер имамо све мање недирнутих амбијенталних
целина као сведочанства једног времена. И тако, због разноразних непажњи, у Београ-

ду је из неке старе епохе остао
једино Косанчићев венац. Стога би велика штета била да се
ово не сачува, па апелујем на
ваше садашње и будуће власти да то не упропасте – истиче Бјелогрлић.
Ипак, он не крије како му је
Панчево увек било атрактивно
за снимање, па постоји могућност да овде буде урађен још
један корпус сцена из овог наставка серије који треба да буде завршен до краја априла,
док се почетак емитовања очекује у септембру.
Напослетку, овај блиски колега пре годину дана преминулог Небојше Глоговца био је
изричит у вези с још увек нереализованом иницијативом да
се име ну Кул тур ног цен тра
Панчева дода и име славног
панчевачког глумца.
– Ја сам убеђен да ће се то
догодити под овом или неком
следећом влашћу – поентира
Бјела.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Качаревци
Ови штенци су преживели
најгоре хладне дане на качаревачким улицама без
заклона и након што су спасени, сада је време да им
неко пружи нешто неупоредиво лепше.
Највећи проблем је то
што ће „малци” имати смештај још веома кратко време, будући да особа која их
је пронашла не може дуже
да их задржи.
Сви заинтересовани за удомљавање ових слаткиша имаће
обезбеђен превоз и неколико килограма гранула, а све друге
информације могу се добити на телефон 063/826-79-60.

Циле
Једно од шесторо бачених кучића, и то усред ове хладноће, хитно тражи дом. Доста
му је привремених смештаја,
па би сада желео озбиљне газде који ће заиста истински
бринути о њему.
Дечкоња је три месеца стар,
очишћен од паразита, а за
њега су обезбеђене и све вакцине. Притом, веома је разигран и весео, па ће сасвим сигурно бити прави другар кад
порасте.
Контакт-телефон је 063/194-59-01.

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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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ТЕЧЕ КА СУПЕРЛИГИ
Велики тријумф у
Новом Саду
На реду тешко
гостовање у Ужицу

АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ПРОГЛАСИО
НАЈБОЉЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

ЛЕПО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПАНОНИЈУ
Државно првенство
у кросу – најбоље
организован догађај
Цео Балкан у нашем
граду?
Најуспешнијим представницима српске атлетике уручена су заслужена признања
за резултате остварене током прошле године. Свечаност ко ју је ор га ни зо вао
Атлетски савез Србије одржана је у просторијама Хотела М у Београду.
– Иза нас је година у којој
је Ивана Шпановић освојила

четврти „Serbia Open Indoor Meeting”. То је нама врло значајно такмичење, јер
ће пред београдском публиком наступити наша најбоља атлетичарка Ивана Шпановић, која ће потом ићи
на Европско првенство, где
ће бранити златну медаљу.
Од међународних догађаја,
у Краљеву, на новом атлетском стадиону, организоваћемо шампионат Балкана,
а на јесен очекујемо и прво
издање „Србија маратона”,
са завршницом у „Београдској арени” – истакао је дирек тор АСС-а Сло бо дан
Бранковић.

Утакмицама 20. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После убедљивог тријумфа над Дунавом
на свом терену, момци које
предводи тренер Бојан Јовичић путовали су у Нови Сад,
где их је очекивала увек неугодна Војводина.
Осокољени повратком на победнички колосек, Душан Кнежевић и његови саиграчи с много оптимизма отишли су у Српску Атину, решени да поприште окршаја напусте уздигнутих руку. Да направе још један
крупан корак ка Суперлиги...
И успели су: Војводина–Тамиш
77:95, по четвртинама 21:23,
19:26, 10:23 и 27:23.
Првих десет минута утакмице, коју је пратило око 200 заљубљеника у игру под обручевима у малој дворани новосадског СПЕНС-а, протекло је у изједначеној борби. Ниједна екипа није успела да оствари осетнију резултатског предност, али
је тим из нашег града успео да
буде успешнији бар за један кош.
Душан Кнежевић и његови
саиграчи су у другој четвртини
заиграли још чвршће, па су полако али сигурно почели да
„ломе” Војводину. Тамиш је деловао сигурно у одбрани, а ефикасно у нападу. Момци из нашег града играли су максимално ангажовано, одговорно и дисциплиновао, па су на полувреме отишли с девет поена
„вишка” – 40:49.

Тотална доминација екипе
Бојана Јовичића, који је заједно са својим сарадницима одлично припремио тим за овај
дуел, виђена је после одмора.
Тамиш је надиграо Војводину
у свим елементима кошаркашке игре у трећој четвртини.
Гостујући играчи су потпуно зауставили нападе Новосађана, а
под њиховим кошем правили
су прави „дармар”. Панчевци
су трећи период утакмице добили са чак тринаест поена разлике (10:23), па су питање коначног победника решили много пре краја утакмице.
У последњих десет минута
момцима које предводи тренер Бојан Јовичић преостало
је само да рутинском игром
овај дуел приведу крају.

Тамиш је у Новом Саду играо
у саставу: Стефан Митровић
(16 поена), Алекса Чабрило
(13), Александар Илкић (пет),
Саша Радовић (четири), Бојан
Крстовић (два), Душан Кнежевић (13), Александар Торњански (осам), Милоје Шушић (четири), Братислав Јековић (седам), Иван Смиљанић (19) и
Бранислав Лабудовић (четири
поена).
– Честитам момцима. Остварили смо вредну и веома важну победу. Играли смо добро
од почетка до краја утакмице.
Била је то можда најбоља дефанзивна партија нашег тима
ове сезоне. Млади играчи су
поново искористили прилику
и донели нову енергију у тим.
Нажалост, нисмо у потпуно-

сти задовољни после гостовања у Новом Саду, јер је Бојан
Крстовић повредио колено, па
је његово надметање у КЛС-у
сигурно завршено. Пред нама
је још једно тешко гостовање,
јер идемо у Ужице. Слобода је
изванредан тим, победила је
све првопласиране екипе, а атмосфера у њеној дворани баш
је врућа. Неће нам бити нимало лако, али нећемо отпутовати с белом заставом – рекао је
у телефонском разговору шеф
стручног штаба Тамиша Бојан
Јовичић.
Због играња финалног турнира Купа Србије идућег викенда неће бити првенствених
окршаја. Тим из нашег града
гостоваће у Ужицу у уторак,
19. фебруара.

ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛСКИХ СРПСКОЛИГАША

СКЛАПАЊЕ ПОБЕДНИЧКОГ МОЗАИКА
златну медаљу на Светском
првенству у дворани и тако
ушла у исто ри ју као пр ви
атлетичар из наше земље који се окитио најсјајнијим одличјем на највећој атлетској
смотри. Тај успех прати још
59 медаља које су освојили
наши репрезентативци на међународним такмичењима током протекле године. Највеће заслуге за успех домаће
краљице спортова имају атлетичари и њихови тренери, који су својим врхунским резултатима на домаћем и међународном нивоу доказали
да наша школа атлетике има
одличну перспективу, што говори да и људи у Атлетском
савезу Србије посвећено раде за будућност овог спорта –
рекао је на почетку свечаности председник АСС-а Веселин Јевросимовић.
За најбољу атлетичарку у
сениорској конкуренцији изабрана је Ивана Шпановић,
док је код мушкараца ово
признање заслужио Страхиња Јованчевић.
– Атлетски савез Србије ће,
поред националних шампионата, и ове године, већ 20.
фе бру а ра,
ор га ни зо ва ти

Трофеј под називом „Професор Александар Петровић”
припао је најбољем атлетском тренеру у 2018. години
– Горану Обрадовићу.
За најуспешнији клуб проглашена је Војводина из Новог Сада, док је панчевачка
Панонија изабрана за најбољег организатора неког такмичења, а то је било Првенство Србије у кросу. Ово велико признање председнику
АК-а Панонија Саши Стојиловићу уручио је управо Слободан Бранковић, а честитке су заслужили и остали
представници клуба из нашег града: Александар Драгојевић, Нандор Балог и Владан Леу. Треба рећи да је Панонија истовремено постала
и један од кандидата за организацију Балканског првенства у кросу.
За то време атлетичари
овог спортског колектива
вредно тренирају и освајају
прве овогодишње трофеје.
Током прелазног рока у Панонију је из других клубова
прешло чак петнаест атлетичара, па је по томе овај
панчевачки клуб одмах иза
Партизана и Црвене звезде.

„Дизелка” ускоро
путује у Будву
Душан Белић спортски
директор „брзог воза”
Фудбалери Железничара и Динама 1945 вредно се припремају за наставак првенствене
трке у Српској лиги група „Војводина”. Пролећни део шампионата у трећем рангу такмичења заказан је за 9. март, па
тренери Горан Мрђа и Душан
Ђокић имају довољно времена
да склопе „мозаике” који ће задовољити поклонике најважније споредне ствари на свету у
нашем граду.
Популарна „дизелка”, којом
успешно „командују” председник Зоран Наунковић и директор Ненад Бојковић, поред тога
што вредно ради у сваком сегменту, ускоро се припрема и за
одлазак ван Панчева – на седмодневне припреме у Будви.

контролна меча против ОФК-а
Игало. Верујем да ћемо и у пролећном делу шампионата имати шта да покажемо свим љубитељима спорта у Панчеву –
рекао је први човек Железничара Зоран Наунковић.
Под ру ко вод ством ше фа
стручног штаба Горана Мрђе
и његових сарадника Игора

– Задовољни смо тренутним
стањем у клубу. Нови играчи
се уклапају у тим кроз контролне утакмице, а током боравка у
Црној Гори одиграћемо и два

Шкрпана и Владимира Растовића, Данило Ковачевић и његови саиграчи одиграли су и
низ контролних мечева. У Иванову су победили Стрелу с 3:1,

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ
ЗА ВЕТЕРАНЕ

САВА ЖИВАНОВ ШАМПИОН
Првенство Србије у атлетици
за ветеране одржано је у суботу, 9. фебруара, у Београду.
У трци на 200 м атлетичар
Тамиша Сава Живанов освојио
је титулу шампиона Србије у
дворани за 2019. годину.
Сава је и репрезентативац
наше земље и прошлогодишњи
учесник Првенства Балкана.

с БСК-ом су играли нерешено
1:1, а прошлог викенда су савладали Вршац са 2:1. Голове
су постигли Радисављевић и
Аничић.
Током зимског прелазног рока опрему „дизелке” су задужили и нови играчи. Милекић
и Божовић су дошли из Полета из Љубића, Мандић је стигао из Вршца, Петровић из лучанске Младости, а Вучетић из
Интернационала.
Жестоко се ради и у Динаму
1945. Под командом тренера
Душана Ђокића фудбалери паклено тренирају, а поред појачања у играчком погону, популарни „брзи воз” ојачава и свој
стручни кадар.
Недавно је на састанку чланова управе ФК-а Динамо 1945,
коме су присуствовали председник Горан Јањовић, те Ненад Јованчевић, Зоран Радојковић и Александар Павковић,
одлучено да функцију спортског директора клуба обавља
Душан Белић. Некада успешан
голман, своју каријеру је започео управо у Динаму, а касније се преселио у Белгију, где је
за Сент Труден бранио целих
десет година и оставио неиз-

брисив траг у том клубу. Белић је у Сент Трудену својим
одбранама одушевљавао љубитеље фудбала, а у неколико сезона проглашаван је за најбољег голмана у Белгији.
– Било је неколико кандидата за ову функцију, али избор је пао на Белића, који има
огромно играчко искуство, али
и због чињенице да одлично
познаје ситуацију у нашем клубу. Није било тешко договорити се са човеком који је поникао овде и дуго носио дрес Динама – истакао је председник
Динама 1945 Горан Јањовић.
„Брзи воз” је прошлог викенда у контролном мечу изгубио
од Бежаније са 2:0, а тренер Ђокић је у том сусрету проверио
екипу у саставу: Томић, Марковић, Дашић, Војновић, Гајић,
Терзић, Булатовић, Рашић, Јуриша, Арнаутовић, Петровић,
Благојевић, Николић, Симоновић, Јаковљевић, Глигоријевић,
Јавор, Стојановић, Јањовић, Текијашки, Вуковић и Теофанов.
У среду, 13. фебруара, када
је овај број „Панчевца” већ био
закључен, наши српсколигаши
су наставили играње пријатељских утакмица.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРОФЕЈИ ЗА
ДВЕ ЈОВАНЕ
Рвачи Динама не престају да
одушевљавају праве пријатеље
спорта у нашем граду. Иако
овај клуб постоји само две године, његови чланови, због недостатка термина, тренирају
тек годину дана, али то им нимало не смета да постижу изванредне резултате.

Прошлог викенда у Суботици је одржан први Куп Србије
у конкуренцији кадета, на коме се Рвач ки клуб Ди на мо
представио са четири такмичара. Екипу из нашег града
предводили су тренери Миливоје Тодосијевић и Дарко
Тодоровић.
Јована Вићентијевић је освојила вицешампионску титулу у
категорији до 49 кг, јер је у
финалу изгубила од државне
шампионке. Јована Радивојевић се надметала у групи рвачица до 57 кг и такође је остварила сјајан успех – освојила је
бронзано одличје.
– Деца су сјајна. Веома добро и вредно тренирају, а што
је најважније, имају и таленат
за бављење најстаријим олимпијским спортом. Сала у ОШ
„Ђура Јакшић”, у којој обављамо тренинге, све је пунија и
сигуран сам да ћемо добре резултате тек остваривати – рекао је тренер рвача Динама
Миливоје Тодосијевић.
Дакле, за будућност најстаријег олимпијског спорта не
треба бринути.

СЛОБОДАНУ
БРОНЗА
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЛАГАНА ШЕТЊА КРОЗ ПОЖЕГУ

СУПЕРЛИГА
жене
Зрењанин: КЛЕК–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

У уторак – Куп Србије

почетку утакмице повела са
2:1, а потом је стотинак гледалаца у дворани у Пожеги видело оно што су ру ко мет ни

Овог викенда
Одбојка

Петнаести
суперлигашки
тријумф Динама

Ништа ново у елитном каравану српског рукомета. Бар када
је лидерска позиција у питању.
Игра панчевачки Динамо. Игра
и побеђује! И тако је већ петнаест кола заредом. Од почетка шампионата. Момци које
предводи тренер Иван Петковић померају све границе и засад немају правог ривала у Суперлиги. Чета на чијем је челу
капитен Бранко Радановић једноставно је непобедива.
Тако је било и прошлог викенда, у петнаестој рунди Суперлиге. После дербија у коме су тријумфовали над Црве ном зве здом, пан че вач ки
„жуто-црни” нису морали много да страхују од наредног ривала. Жреб их је водио у Пожегу, где су одмерили снаге с
последњепласираном и готово си гур но еки пом ко ја ће
играти у нижем у рангу, домаћом Слогом. Панчевци су
играли с пола гаса, у комбинованом саставу, али и то је
било довољно за још један убедљив тријумф: Слога–Динамо
22:29 (12:14).
Све што је домаћа екипа успела да уради, јесте да је на

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Футог: ФУТОГ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
субота, 19 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА
субота, 15.30

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

посленици у нашој земљи и
очекивали – потпуну доминацију лидера из Панчева.
– Није то било тешко искушење, јер је заиста евидентна
разлика у квалитету. Шансу су
добили млађи играчи, играли

смо у комбинованом саставу,
али хоћу да искористим прилику да још једном похвалим
момке. Имали су добар при-

ступ утакмици, нису потценили ривала. Играли су баш како треба, како смо се договорили. Имали смо и пех на овом
мечу, јер нам се повредио Милош Савић, а како једна невоља никад не иде сама, тако је
и искусни Иван Дистол на једном од тренинга после ове утакмице повредио колено. Нада
се да ће се момци брзо опоравити, да повреде нису теже
природе и да ће бити спремни
за искушења која нам предстоје. Следећи ривал у првенству нам је аранђеловачки Шамот, а потом следи и куп-дуел
против Бора. Позивам навијаче да буду уз нас и на овим
утакмицама, баш као што су
уз нас целе сезоне. Момци су
заслужили подршку, а ја верујем да ћемо нашим симпатизерима узвратити на најбољи
начин: добром игром и победама – истакао је први тренер
Динама Иван Петковић.
„Жуто-црни” су у Пожеги
играли у саставу: Милошевић
(три гола), Пилиповић (два),

Стојановић (један), Димитријевић (два), Савић, Јездимировић (три), Јовановић (један),
Павловић (један), Златановић,
Дистол (четири), Миленковић

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–УБ

3:2

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН

3:2

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Пожега: СЛОГА–ДИНАМО

22:29

Кошарка

Панчевци су играли
с пола гаса, у
комбинованом
саставу, али и то је
било сасвим
довољно.
(два), Баруџић (четири), Костадиновић (шест голова) и
Вучковић.
У суботу, 9. фебруара, у 19
сати, Динамо у Хали спортова
на Стрелишту дочекује Шамот,
а потом у уторак, 19. фебруара, такође на свом терену, игра
и утакмицу осмине финала Купа Србије против Бора. Тај меч
почиње у 19.15.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

77:95

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

72:58

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ФЕНОМЕНАЛНА
МАРИЈА
Атлетичарка Динама Марија
Мркела учествовала је прошлог
викенда на сениорском атлетском митингу у Будимпешти,
где је остварила изванредан
резултат.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” НИЖЕ УСПЕХЕ
Прошлог викенда у Смедереву је одржано финале Купа
Србије у гађању из ваздушног
оружја по А-програму. У врло
јакој конкуренцији надметале су се обе сениорске екипе
Стрељачке дружине „Панчево
1813”, а у појединачној конкуренцији наступили су јуниор Ђорђе Јовчевић и сениор
Дејан Пешић.
Ђорђе Јовчевић је у основном мечу заузео пето место,
погодивши 536 кругова, а у финалу, у коме се надметало осам
најбољих јуниора у гађању из

пиштоља, освојио је четврто
место, иако је био веома близу
и бронзане медаље.
Дејан Пешић је у основном
мечу такође заузео пето место
са 622,1 кругом, а у великом
финалу, у конкуренцији са још
седам сјајних стрела, такође је
освојио пето место.
Екипа сениора из нашег града која се такмичила у гађању
из ваздушне пушке пласирала
се на пето место, иако јој је до
трећег места недостајало само
1,9 кругова. Поред Дејана, за
тим су наступили и Габриел

Марија је у фантастичној трци победила на 400 м и поставила нови лични рекорд, који
сада износи 58,24 секунде, а такмичила се с девојкама које су
биле старије и до десет година.
Сјајна атлетичарка Динама
учествовала је и у надметању
на 800 м и такође поставила
лични рекорд – 2:21,94.

ШАХОВСКИ КУТАК
Други „Зимски ноћни полумаратон” одржан је прошлог викенда у Београду.
Атлетичар Динама Слободан
Маринков је трку на 21,1 км
окончао у времену од 1:19,16
и освојио треће место.
Слободан ће у наредном периоду трчати полумаратоне у
Сплиту, Дубровнику, Београду
и Крушевцу.

Стране припремио

Александар
Живковић

Даутовић (606,1 круг) и Далибор Павловић (590,1).
Тим СД-а „Панчево 1813”
који се надметао у гађању из
ваздушног пиштоља заузео је
осмо место. Ђорђе Јовчевић је
овог пута упуцао 515 кругова,
док је Јован Павлица погодио
526, а Александар Зубовић 549
кругова.
Исте екипе ће учествовати и
на Првенству Србије, почетком
марта, такође у Смедереву.
На такмичарским искушењима су прошлог викенда били и најмлађи стрелци. Они су
учествовали у седмом колу Лиге пионира Војводине, које је
одржано у Инђији.

Алекса Ракоњац је овог пута погодио 181 круг и освојио
сребрно одличје, али и даље
убедљиво води на укупној листи пионира. Његова сестра
Ива Ракоњац победила је у седмом колу са 179 кругова и потврдила четврто место на табели пионирки пред последње коло, које ће бити одржано
10. априла у Уљми. Теодора
Кондић, иако је одсуствовала
из два кола, и даље се чврсто
држи на трећем месту табеле
пионирки.
Наредно такмичење пионира биће одржано 23. фебруара
у Крагујевцу.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де8)
Избор Р. Радојевић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

НАДА ПОСТАЈЕ СВЕ ЈАЧА...
„Лавице” опет савладале Уб
Борац бољи од Железничара
Наставља се права спортска драма у одбојкашкој Суперлиги. Главну улогу и
даље играју популарне панчевачке „лавице”, које су, од готово отписаних и
екипе коју су многи већ видели у нижем рангу, трку за опстанак у српској
одбојкашкој елити учиниле крајње занимљивом и неизвесном.
Прошлог викенда на програму је било друго коло плеј-аут мини-лиге у којој битку за опстанак бију Партизан,
Клек, Уб и Динамо, с тим да су Београђанке и Клечанке у много бољој позицији, јер имају довољан број бодова, па
не морају да стрепе за голи прволигашки живот, али управо због тога могу
да буду у прилици да одлуче о судбини
неког од два преостала ривала.
У Хали спортова на Стрелишту гостовао је Уб, Динамов главни конкурент. После прва два сета учинило се
да је коначном епилогу дошао крај и да
ће се „лавице” преселити у нижи ранг,
а онда се догодио чудесан преокрет.
Девојке које предводи тренер Никола
Јерковић издигле су се из пепела, преокренуле резултат, забележиле трећи првенствени тријумф и поново постале
равноправан такмац у борби за опстанак: Динамо–Уб 3:2, по сетовима 21:25,
19:25, 25:23, 25:22 и 15:12.
Одбојкашице Динама су веома добро
започеле један од најважнијих мечева у
својим каријерама. Панчевке су водиле
с 3:0, 6:3 и 10:7, али се ни Убљанке нису
предавале. Водила се велика борба на
терену, играла се одлична одбојка, у којој су гошће пре свега „куваним” лоптама полако топиле предност ривала и пре-

узимале иницијативу. Захваљујући ассервису Јоване Симић Динамо је успео
да стигне на 20:21, али то је било све.
Наставак утакмице донео је потпуну
доминацију гошћи. Уб је на техничком
тајм-ауту водио са 6:12, па је већ тада
било јасно да неће имати много проблема у овом сету.
И када се учинило да је свим надањима дошао крај, да за тим из нашег
града више нема спаса, када је и атмосфера у хали утихнула, на сцену су ступиле оне најискусније одбојкашице Динама. Јелена Петров је на позицији либера играла готово без грешке у трећем
сету, а поред сјајних потеза на терену,

Сваки човек треба да има своју птицу
Сваки човек треба да има своју птицу.
Да за њега снагу краде, да за њега света види.
Да му око главе лети,
да му и на раме слети душу да одмори.
Сваки човек треба да има своју птицу.
Сјај у очи да му сипа, ништа да не пита.
У длан да му гледа и на крају да га однесе пут неба.

бодрила је саиграчице све време, враћала им је веру да није све изгубљено и
да утакмица још траје... Сара Павловић
је поново постала изразити поентер,
али конце Динамовог преокрета у својим рукама држала је фантастична Ана
Јакшић. Ни када је Уб повео с 15:18,
„лавице” се нису предавале. Одлично

је сервирала Марина Ранисављевић, Ана
је блоком један на један довела Динамо у вођство од 22:21, пошто је Јелена
Петров спасла једну готово изгубљену
лопту, а Сара Павловић и Милица Шорак задале су последњи ударац ривалу.
Жестока битка одвијала се и у четвртом сету. Играло се поен за поен све до
самог финиша, када су „лавице” додале гас, учврстиле свој блок и поенима
Марине Ранисављевић и Ане Јакшић
стигле до изједначења.
Изванредним сервисима Марисављевићеве почео је пети сет, а после двојног блока Јакшић–Павловић Динамо је
повео с 3:1. Домаће су водиле и са 12:9,

гошће су изједначиле на 12:12, али више ништа нису могле да учине против
храбрих „лавица”. Тачку на овај меч
ставила је управо Ана Јакшић, најбољи
актер утакмице.
Одбојкашице Динама наредног викенда у Зрењанину играју против Клека. То је још један меч истине за ову генерацију „лавица”. Победа би била велика као Панчево, али би и бод из тог
сусрета могао много да значи у коначној расподели позиција.
Фантастични су били и одбојкаши старчевачког Борца, који су остварили вредан тријумф у 18. колу Прве лиге. Давор
Милошевић и његови саиграчи савладали су београдски Железничар с 3:1, по
сетовима 19:25, 27:25, 25:15 и 25:21.
Силно мотивисани гости изненадили су своје домаћине у првом сету и
заслужено стигли до почетног вођства,
али је наставак сусрета донео доминацију Борца.
Момци које предводи тренер Душан
Јовић у другом сету су водили са 18:10 и
21:16, али су овај део добили тек на разлику, пошто су искористили трећу сетлопту. У напетој завршници Немања Милетић је спасао једну тешку лопту, а Бојан Познић ју је прецизном паралелом
послао у небрањени део противничког
терена за 27:25 и изједначење на 1:1.
Од тог момента играо је само један
тим – Борац. Милан Зиндовић, Саша
Рајковић, Давор Милошевић, Ненад Мадић, Јован Дробњак и остали момци су
рутинском игром меч привели крају.
Борац у наредном колу путује у Нови
Сад, где га очекује неугодни истоимени
домаћин, а потом и дерби на домаћем
терену против Ниша. Биће то битка за
друго место на табели и бараж за пласман у Суперлигу.
После зимске паузе настављено је првенство и у Другој лиги „Север” за жене. Одбојка 013 је на свом терену савладала Елан из Србобрана с 3:2, по сетовима 23:25, 25:16, 25:20, 22:25 и 15:9.
Девојке које предводе тренери Владимир Јованчић и Небојша Божић тако су
оствариле вредну победу, која ће им много значити у наставку првенствене трке.
А. Живковић

У себи
Ја сам духовит (у себи).
Ја се смејем (у себи).
Ја сам млад (у себи).
Ја постојим (у себи).
Ја сам храбар (у себи).
Ја се не дам (у себи).
Ја сам паметан (у себи).
Ја мислим (у себи).

Да је човек
Да је човек звоно и да препун буде звука.
Да је човек око и да увек сузи.
Да је човек боја нека и да невидљиво боји.
Да је човек храбар и да се не боји.
Да је човек светлост и да обасјава.
Да је човек пас и да уме да се врати.
Да је човек само додир и да разум нема.
Да је човек једно слово а песму да пева.
Текст и музика: „Напред у прошлост”
М. Шупица

µ

?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Тоња Бабић,
гимназијалка:

Исидора Гоља,
гимназијалка:

Лазар Војновић,
гимназијалац:

– Планирала сам
да овог викенда идем
на базен, а касније у
биоскоп. Имам и неке
планове за одлазак на
Златибор.

– Учићу историју
и тренираћу карате.
Провешћу и време
с друштвом.

– Припремаћу се
за контролни из математике и цртаћу.
Провешћу време
шетајући пса, волим
да сам напољу када
је хладно.
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