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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

О (не)озбиљности
„Појам интелектуалца уско је везан за аутономност. Не можете
бити интелектуалац ако сте етаблирани, зато што је критичност
и ангажованост и аутономност
кључна компонента која прати ту
друштвену групу”, рекла је историчарка Бранка Прпа за „ФоНет”
17. фебруара тек завршене године, која је обиловала друштвеним
догађајима велике специфичне
тежине. Овде ћемо покушати да
кроз неколико цитата „прошарамо” кроз 2019, и то из угла интелектуалаца ове земље.
На Радију „Слободна Европа”
писац Филип Давид је на тему
протеста широм земље који су
обележили прву половину године приметио да у њима „учествују организације и појединци
веома различитих уверења – од
крајње деснице до крајње левице – и ту усаглашавања захтева
нема и онда је нормално да свако после извесног времена почне да вуче на своју страну, што
све утиче на смањивање озбиљности протеста”.
Новинар Теофил Панчић је за
портал 021 казао: „Да није било
ових протеста, Србија би почела
да замире у стању апсолутне помирености. Оно што је мени значајно код ових протеста, није то
до чега ће они довести, јер бојим
се да неће до много чега довести,
барем не непосредно. Ипак, значајни су као знак да смо живи,
да има људи који примећују да
није достојанствено овако живети… Мој проблем са опозицијом
је што углавном ради погрешне
ствари из погрешних разлога на
погрешан начин”.
Из угла хладног проматрача
политичке реалности, социолог
Јово Бакић је на телевизији Н1
рекао да „имате једну власт и
опозицију које једна другој савршено одговарају; то је изврсна
игра, ту глуматају и једни и други”, а глумац Лане Гутовић се у
листу „Данас” „надовезао”: „Нушић је превазиђен! Нема тог комедиографа који уме ово да смисли, нема те глумачке трупе која
уме ово да одигра. Нема тог редитеља који уме овакву поделу
улога да направи да и последњег
аматера упосли; није још виђена
комедија коју игра Србија данас”.
Психолог Александар Бауцал
је у нашем због простора кратком осврту на 2019. годину добио улогу поентера. Он је за БиБи-Си изјавио да је „младим људима данас теже него раније, када су се само бунили против ригидних уверења одраслих. Данас
је све у хаосу, који је теже подносити него када се борите против нечега јасног, а старији вас
само не разумеју”.
За почетак, разумејмо се међусобно, бар.

Петак, 17. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОНЕТ БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ

ВИСОК НИВО САРАДЊЕ ПАНЧЕВА И НОВОГ САДА
Конкуренција на тржишту
рада доводи до тога да
плате расту
Наш град на врху листе
оних који конкуришу
квалитетном
документацијом
Наш суграђанин и покрајински посланик у другом мандату Јован Лазаров, који је председник покрајинског
скупштинског Одбора за буџет и финансије и овлашћени представник
посланичке групе СНС-а за све тачке
које се тичу буџета, његових ребаланса, односно финансија уопште, за
наш лист је говорио о буџету АП Војводине за 2020.
Такође, како се ближе избори и на
покрајинском нивоу, Лазаров је упоредио тежине војвођанских каса на
почетку и сада, на крају мандата посланика у Скупштини АП Војводине
и Покрајинске владе.
Четвртина средстава више
Актуелна покрајинска администрација подвлачи црту испод четворогодишњег циклуса. Лазаров каже да скупштинска већина и војвођанска влада
која управља покрајином од јуна
2016. године има чиме да се похвали.
– Након четири године политике
окупљања око пројеката Покрајинске
владе она је дала свој пун ефекат и у
овој изборној години можемо да кажемо, без лажне скромности, да имамо изванредне резултате. Ако посматрамо макроекономски план и буџетска средства, дочекали смо 2016.
године буџет у висини од 57,7 милијарди, а овогодишњи, тек усвојени,
износи 77,3 милијарде динара, што
је за 25 одсто више. Тих скоро 20 милијарди више није пало с неба: новац
је долазио убирањем од привреде и
грађана. Тако се завртео точак финансирања. Ова четвртина средстава
више усмерава се даље у привреду и
у побољшање квалитета живота грађана Војводине – објашњава Лазаров.

Све финансијске политике
Покрајинске владе
последњих година доносе
мултипликацију средстава,
па окупљање око пројеката
није флоскула.
Он додаје да је кључно питање
„одакле новци долазе”:
– Наш основни репер за праћење
токова средстава је посматрање привредних кретања и запослености на
територији АП Војводине. Објашњење за раст је једноставно: највеће
учешће имају уступљени приходи, тј.
порези на зараде и добит које је у

Јован Лазаров
тачном проценту Република уступила Покрајини. Ради се о 42,7 одсто,
колико се убире на територији покрајине од пореза на добит и о 18 одсто од пореза на зараде, који такође
улазе у војвођански буџет. Затекли
смо 10,5 милијарди по овим основама када смо преузели одговорност за
управљање покрајином, а пројектована таква средства за 2020. годину
износе 17,7 милијарди динара. То је
огромна разлика, имамо раст од неких 70 одсто уступљених прихода,
што нам показује да је привреда добро пословала.
Лазаров се надовезује речима да је
то и слика стања запослености у покрајини.
– Незапосленост је кулминирала
2013, када је догурала до 26 одсто, а
сада је стопа 8,3 одсто. Ближимо се
оној цифри која је прихватљива за
Европску унију. Не ради се о пукој
статистици. Не! Ради се о апсолутним бројевима. Уступљени приходи
нису порасли од измишљених запослених људи, већ од стварних новозапослених радника. То су огромни помаци; број инвестиција које долазе и
нових привредних субјеката, када
погледамо целу државу, на нашу срећу, највећи је у покрајини – прича
панчевачки економиста.
Одговорно тврди да је и евидентан пораст зарада у Војводини, који
сада мало заостаје за београдским
регионом.
– Трудимо се да их престигнемо;
имамо просек од преко петсто евра.
Да ли је то довољно? Наравно да није, али постоје позитивна кретања.
Конкуренција на тржишту рада доводи и до тога да плате полако расту и
да онај профит који се ствара у привреди полако почиње да се дели у
корист радника и „науштрб” послодаваца. Сваки власник фирме има

жељу да што више заради, а ако је
конкуренција на тржишту таква да
цена рада мора да расте, она ће да
расте. Већа потражња за радном снагом подразумева раст плата – износи
своју логику Лазаров.
Управо је то начин да расте буџет
АП Војводине и стандард грађана, закључује овај део приче панчевачки
посланик.
Динар на динар
Лазаров каже да све финансијске политике Покрајинске владе последњих година доносе мултипликацију
средстава, па окупљање око пројеката није флоскула, већ је то реално
окупљање око свих финансијских
агрегата. Објашњава:
– Покрајинска влада највише финансира пројекте који имају суфинансирајући карактер: ангажују се и
локални потенцијал и републички
буџет. Сав новац који скупимо од пореских обвезника инвестирамо тако
да на сваки динар који изађе из покрајинског буџета дође динар из касе
неке локалне самоуправе. Тако се
скупљамо око пројеката. Наше Панчево треба да буде задовољно, јер је
само на конкурсима добило више
новца него за шеснаест година претходне власти, укључујући и пропале
пројекте где су бацали огромне паре,
као што су зграда Завода за јавно
здравље, коју ћемо, верујем, завршити ове године, и хала „Багремар”.
Његов став је да би требало да Панчевке и Панчевци буду задовољни,
јер је за четири године у наш град
стигло много правилно уложеног
новца.
– Пропала улагања наших претходника, само у случајевима хале и
зграде Завода, достигла су 600 милиона динара, а ми смо за једнако толико новца реконструисали комплетан

интернистички блок болнице: из
филма страве и ужаса ова зграда је
сада прерасла у објекат достојан човека 21. века. Ово поређење нам показује да је, пре наше администрације, у бунар бачена једна болница –
сликовит је председник покрајинског
скупштинског Одбора за буџет и
финансије.
Рођени Панчевац мисли, позивајући се на аргументе, да је наш град
међу најбољима од свих 45 локалних
самоуправа у Војводини у смислу
припремања пројектне документације за конкурсе који се расписују у Новом Саду.
– Из покрајинског буџета су финансиране две фазе изградње потамишког колектора, суфинансирано
је инфраструктурно опремање северне пословне зоне, а велики новац је
улаган и у пољопривреду: за наводњавање, комасацију, атарске путеве...
Сарадња Панчева и Покрајинске владе је на заиста високом нивоу – сматра Лазаров.
Што се ове године тиче, све ће зависити од приоритета Панчева, а Покрајина ће, према његовим речима,
свакако издвојити новац за реализацију добрих идеја. Једна од њих је да
Градска управа пошаље документацију на конкурс Управе за капитална
улагања за комплетну реконструкцију Улице Димитрија Туцовића, а Панчевци у покрајинском парламенту ће
се, обећава Лазаров, борити да исход
– суфинансирање у обиму пола-пола
– буде добар. И не само у случају овог
пројекта.
Понавља да је окупљање око пројеката, удруживање енергије и средстава локалних самоуправа и војвођанске власти, основ од ког се креће ка
стварању привредног амбијента. Он
напомиње и да је ова Покрајинска
влада уз инвестирање успевала и да
враћа дугове, што је, по његовом мишљењу, још један показатељ исправности политике коју води.
– Оперативни део буџета војвођанске владе усмерава се ка капиталним пројектима. Не можемо све
гледати из нашег, панчевачког угла;
постоје ствари које су важне за све
грађане Војводине. Ту најпре мислим на изградњу објекта „Каменица 3”: биће проширени капацитети
ове болнице терцијарног типа за онкологију, кардиоваскуларну хирургију и пулмологију, која је намењена
свима. Такође, завршавају се велики
пројекти који су годинама одлагани,
као што су пречистачи отпадних вода, опремање научно-технолошког
парка, адаптација Народног позоришта у Суботици... Уз то, мора се
створити баланс између више и мање развијених средина у покрајини
– јасан је Лазаров.
На крају овај посланик поново
подвлачи да су иза садашње покрајинске скупштинске већине и владе
очигледни позитивни резултати и да
очекује да ће зато добити нови мандат после предстојећих избора.
С. Трајковић

МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ У ПОСЕТИ СЕЛИМА

Помоћ у куповини механизације
Подстицај младима и
лакши приступ фондовима

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Брига.
Крај Тамиша, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Србије, наставио је да посећује панчевачка села. Најпре је у друштву градоначелника Саше Павлова 23. децембра био
у Омољици и Иванову.
Недимовић је тамо казао да министарство на чијем је челу издваја велика средства као подстицај за младе
у отварању пољопривредних газдинстава, те да ће убрзо бити расписан
конкурс за набавку трактора који се
склапају у Србији. Како је рекао, држава ће до 7.500 евра враћати банци
за купљени трактор, односно половину његове вредности. Затим је 27. децембра, поново с Павловим, Недимовић обишао ратарска газдинства у
Глогоњу, Јабуци и у панчевачком

Горњем граду. У Глогоњу је био гост
Идворијана Kорнелије, у Јабуци
Марка Шкрбића, а у Горњем граду
Николе Павлова, који су заинтересовани за проширење производње и куповину нових машина, као и пољопривредног земљишта.

Најзад, заједно с градоначелником
и Зораном Грбом, чланом Градског
већа задуженим за пољопривреду, село и рурални развој, 11. јануара министар Недимовић је посетио газдинства ратара Сорина Ардељана у Банатском Новом Селу, Стеве Димитријевског у Kачареву и Ђурице Станимирова у Банатском Брестовцу. Недимовић је разговарао с пољопривредницима о актуелним проблемима, као
и о погодностима које могу остварити, па им је представио планиране нове мере аграрне политике. Наиме,
Министарство пољопривреде олакшало је приступ ИПАРД фондовима
да би пријављивањем на конкурсе пољопривредници брже и лакше дошли
до новца за куповину радних машина
и подизање хангара и силоса.
Посебну пажњу министар Недимовић је посветио питањима комасације
и набавке нове механизације.
С. Т.
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pancevac@pancevac-online.rs

РАШИРЕНЕ РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОВЕ ПРЕХЛАДЕ НИСУ ГРИП

Завод „Панчевац”
први у свему

Антибиотици не
помажу, ослоните
се на природу
Предузмите
превентивне мере
У току прве извештајне недеље, од 30. децембра 2019. до 5.
јануара текуће године, у нашој
земљи су, према популационом надзору, забележена 3.193
случаја обољења сличних грипу. Ипак, интензитет активности самог вируса грипа је низак, а његова географска раширеност је спорадична – кажу у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.
У „Батуту” наводе до особе
код којих су до сада потврђени случајеви грипа долазе с
те ри то ри је Бе о гра да, те из

Јужно бач ког, Ни шав ског и
Бра ни чев ског окру га. Ипак,
тренутно највећем броју грађана наше земље муке задају
респираторне инфекције односно прехладе. Ако оболите,
немојте губити време и новац
на ку по ви ну ан ти би о ти ка –
прехладу и грип изазивају вируси, тако да ови лекови, који
убијају бактерије, не помажу.

тела имали тек средином фебруара.

Како да се заштитите
У случају појаве симптома грипа: температуре више од 38
степени и сувог кашља, отежаног дисања и болова у мишићима и зглобовима, обавезно
одлежите и узимајте доста течности: супе, негазираних соко-

ШТА ИЗ БЕ ГА ВА ТИ
Kада се борите против прехладе или грипа, важно је
да избегавате напитке с кофеином, као што су кафа,
неке врсте чаја и газирани
сокови, јер они црпу течност из организма. Исто
важи и за алкохол.
У случају прехладе или
грипа не препоручује се ни
слатка храна, јер она делује попут валијума на имунолошки систем. Шећер успорава бела крвна зрнца, због
чега она спорије хватају и
уништавају вирусе.

Против вируса антибиотици не помажу
Зато се ослоните на топлу домаћу супу, много свежег воћа
и поврћа, као и на чајеве, и
појачајте унос течности, витамина Ц и цинка.

Вакцина не делује одмах
Када је реч о грипу, најбољи
начин да се заштитимо свакако је вакцина, али треба имати у виду то да је за њу сада
можда и касно, јер кад се прими вакцина, потребно је месец дана да се синтетишу антитела која ће нас штитити.
То значи да бисте, ако бисте
вакцину примили сада, анти-

ва, лимунаде и чајева. Можете
користити лекове за ублажавање симптома, али немојте никада давати аспирин деци и
адолесцентима за снижавање
повишене температуре. Уколико сте у високом ризику од
компликација (труднице, особе с хроничним болестима, старији од шездесет пет година,
деца), консултујте свог лекара.
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.

УМЕ СТО АПО ТЕ КЕ
Ови природни препарати
делују боље од средстава из
апотеке.
Помешајте кашичицу меда са соком од једног лимуна, па додајте један децилитар топле воде и
промешајте. Пијте од три
до пет чаша дневно.
Прелијте кашичицу корена слеза са два децилитра
охлађене кључале воде, поклопите и оставите да одстоји дванаест сати. Процедите
и
попијте
у
гутљајима. Овим чајем можете мазати и надражене
ноздрве.
Препарат за смиривање
кашља направите тако што
ћете четвртину средње главице црног лука исецкати
на коцкице и сипајте у шерпу. Додајте две кашичице
бибера и два децилитра воде, па кувајте десет минута. Процедите и пијте топло током дана.
Редовно перите руке текућом
водом и сапуном и често проветравајте просторије у којима
боравите. Старије особе и хронични болесници посебно морају да поведу рачуна о свом
здрављу, будући да због њиховог слабијег имунитета грип
може донети озбиљније компликације и последице.
Д. Кожан

ЦРНА ХРОНИКА

Омољчани ухапсили пљачкаша мењачнице
Осамнаестогодишњи М.
В. из Омољице ухапшен
је 15. јануара пре подне у
том селу након што је
опљачкао мењачницу.
Он је најпре ушао унутра маскиран, одмах уперио пластичан пиштољ у
радницу и уз претње затражио да му да новац.
Према изјавама становни ка Омо љи це, хра бра
радница му се најпре одупрла и није хтела да поступи по његовом наређењу. Међутим, он је тада поломио једно од стакала у мењачници, успео

ТЕШКА НЕСРЕЋА

Погинуо на
пружном прелазу
Небојша К. (38) погинуо је,
а једна особа је тешко повређена у удесу који се догодио прошлог четвртка, 9.
јануара, у раним јутарњим
сатима (2.30).
Ова несрећа се догодила
на укрштању пута са пругом
поред касарне „Стевица Јовановић” због тога што се
аутомобил „рено кангу” није зауставио на знак „стоп”
на прелазу, нити је стао када му је радник обезбеђења
на железници батеријом показивао да обавезно мора да
се заустави јер управо наилази воз.
Аутомобил је наставио кретање преко пруге и тада је у
његову десну страну ударила локомотива теретног воза. Небојша К., који је био
сувозач у аутомобилу, погинуо је, а путник у том возилу је тешко повређен и одмах је пребачен у Ургентни
центар у Београду. Возач „реноа” Слађан М. задобио је
лакше повреде.
М. Г.

Хапшење М. В.

ГРАДСКИ ПЛАН

Зидаће се црква
и на Стрелишту
После више од једне деценије
планирања и договарања изгледа да ће житељи Стрелишта
коначно добити цркву.
Град Панчево, наиме, понудио је на јавни увид измене и
допуне Плана регулације Целине 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом, којим је предвиђена изградња православног храма на
углу улица Михајла Петровића Аласа и Јована Павловића.
Истовремено, из садржаја плана на овом месту избрисан је
предвиђени дом културе.
Предложени план биће до
25. јануара доступан у згради
Град ске упра ве, у хо лу на
шестом спрату и у канцеларији 609.

да узме новац и истрчао
напоље.
Тада га је приметила
група пролазника која је
била на улици и спречила да побегне. Они су га
држали све док није дошла полиција. Како незванично сазнајемо, полицајци су претресли његову кућу јер се сумња да
се те ре ти за још не ке
пљачке.
У заједничкој акцији
панчевачке и зрењанинске полиције која је спроведена по налогу надлежних тужилаштава ухап-

ПОЗИВ РЕГРУТИМА

Позив за упис у
војну евиденцију
Регионални центар Министарства одбране у Панчеву
позива све младиће рођене
2002. године, као и оне старије (1990–2001) који се до
сада нису уписали у војну
евиденцију да се јаве ради
уписивања у њу.
То ће се
оба вља ти
у просторијама Регионалног
центра,
које се налазе у Улици Ми ло ша
Обреновића 1 (четврти спрат, соба 10), сваког радног дана од 9 до 15
сати, у периоду од 13. јануара до 28. фебруара.
Будући регрути са собом
треба да понесу личну карту, а ако је немају, неки други лични докуменат на основу ко га мо гу да до ка жу
идентитет.
Регрути који живе у иностранству морају да се јаве у
амбасадама Србије. М. Г.

шена су двојица шеснаестогодишњака из околине Ковачице. Основано се сумња да су
они починили више тешких
крађа и тешких крађа у покушају, због чега ће против њих бити поднете кривичне пријаве.
Они су приведени зато што
су у периоду од 26. децембра
прошле године до 8. јануара
ове године провалили у шест
цркава на територији Зрењанина и Панчева и из њих украли новац од добровољних прилога верника. Сумња се да су
покушали и да провале две цркве у околини Зрењанина, али
нису успели.
М. Г.

СИНДИКАТИ

О Колективном
уговору у НИС-у
Синдикат Рафинерије нафте
Панчево, који је део Јединствене синдикалне организације
НИС-а, саопштио је да су отпочели разговори о новом колективном уговору за запослене у Нафтној индустрији Србије, будући да сада важећи
Колективни уговор истиче 3.
марта 2020. године.
„У јануару су планиране интензивне преговарачке активности, које имају за циљ долажење до најквалитетнијег акта. Представници Синдиката
ће Послодавцу изнети сва очекивања запослених и иницијативе које су радници износили
Синдикату, а које су у функцији како унапређења положаја
запослених, тако и даљег унапређења пословања компаније”, наводи се у информацији
Синдиката РНП-а.
„Значај Колективног уговора
произлази из чињенице да се
овим актом радницима обезбеђују повластице и знатно шира
права од минимума који обезбеђује Закон о раду”, поручују
синдикални лидери.
Р. П.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра 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.

тан уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 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 хематолошко-

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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Веома сам тужна због Нединог одласка. Она је била
једна дивна васпитана особа, једна аутентична и права
филмска глумица. Била је веома узнемирена у последње време. Била је мој драги пријатељ и веома смо волеле да разговарамо. Надам се да ће се сад одморити та
њена узнемирена душа. Наравно, недостајаће нам и таква глумица, која је од ране младости па до краја била
једна лепа дивна жена, једно лепо филмско лице које
се воли и које се памти. Није била за умирање. Шта ја
да кажем, која остајем иза њих са тугом.
(Глумица Мира Бањац, „Данас”, 13. јануар)
* * *
Нама нико није неопходан да будемо у непријатељским односима, а тиме показујемо неподношљиву глупост. Наравно, велике силе стално манипулишу нама,
јер им то није тешко. Крајњи десничари такође налазе
своју прилику. Примерице, док су велике силе, уз помоћ домаћих националиста, растурале Југославију,
крајњи десничари из Француске и Немачке су ишли у
Хрватску, где су их дочекале идејно блиске усташе, како би се тукли против „комунистичке Југославије”. Када је избио рат у БиХ, долазили су крајњи десничари из
Русије и других земаља да се на српској страни туку
против Бошњака, баш као што су и исламистички борци пристизали у помоћ Бошњацима против Срба и Хрвата. Напослетку, крајњи десничари су били против
агресије НАТО-а на СРЈ 1999. због тога што су „Срби
бранили Европу од ислама”. У свим случајевима смо
националне интересе угрозили њиховом „одбраном”,
далекосежно угрозивши сопствену будућност. Никада
„наша нација” не сме да буде изнад истине и правде.
Наравно, не само крајњи десничари, за које је ауторитарни и ксенофобични национализам оно што их битно идеолошки одређује, већ ни обични националисти
неретко нису у стању да се одупру зову националног
или конфесионалног крда, а науштрб човечности.
(Социолог Јово Бакић, „Ал Џазира Балканс”, 12. јануар)
* * *

* * *
Одрицати се свог антифашистичког наслеђа значи у
једној изврнутој логици пристати бити на губитничкој
и антицивилизацијској страни, а разлог за такав поступак је невероватно глуп и баналан. На тај се начин наводно жели ставити до знања како је друштво против
примене и оправдавања ригидних комунистичких пракса, при чему се антифашистичка борба током Другог
светског рата поистовећује са ограниченим применама
марксистичке теорије управљања друштвом, која је била пракса током социјалистичког периода Југославије.
Све оно за шта су се борили Бранко Ћопић, Хасан Кикић, Зија Диздаревић и Иван Горан Ковачић је нестало. Нема више социјализма као вере у овоземаљску
правду, нема више Југославије као модела заједничког
живљења, државе јединства и једнакости, нема више
антифашизма као мере свих ствари. Данас су партизани изједначени, а некада и обезвређенији од колаборациониста, фашиста и квислинга. Јесте ли приметили
да о усташком и четничком покрету данас нико више
не говори као о квислинзима, као о домаћим издајницима? И они су постали нека врста неодређених покрета који су се борили за неке идеје и увек се пропушта рећи каква врста покрета и за какве идеје. А сила
снаге се улаже у то да се докаже да су партизани били
злочинци, што је потпуно сулудо. То је тај свет изокренутих вредности у којем живимо, свет историјског ревизионизма који уништава вредности и води нас у мрак
потпуног безумља.
(Писац Јасмин Агић, портал XXZ, 8. јануар)
* * *
Ради се о томе да је настојање око слободе и око људских права увек такво да се мора рећи да је чаша допола празна. И то је био један од разлога због којих сам
хтео да напишем књигу о некима од људи који су обележили најтеже време борбом против рата и да би се
сачували људски животи. Управо зато да се покаже да,
колико год њихов напор изгледао неуспешан, да је он
ипак незамењив, да је вреднији него што мислимо и
вредан сваког поштовања, које, нажалост, на овим нашим просторима никада не добија. Напросто сам ту
књигу написао из особног и професионалног дивљења
према људима попут Сташе Зајовић или Борке Павићевић и многих других које нисам ставио у књигу. Јер
добро знам шта значи настојање око истине у оваквим
друштвима, па ми је потпуно јасно да би људи из ове
књиге требали бити узор и пример у нашим друштвима, а не, како се често доживљавају, чудаци и маргиналци, а нарочито не велеиздајници, издајнице, вештице, како их се увек изнова оптужује.
(Новинар Борис Павелић, DW, 9. јануар)

АЛАРМАНТНО ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА У ГРАДУ

УДИШЕМО ОТРОВЕ С МАЛО КИСЕОНИКА
Избегавати
задржавање на
отвореном ујутро
и увече
Ових дана у неколико градова
у Србији и региону бележи се
прекомерна загађеност ваздуха, а при врху те листе налази
се Панчево. Људи удишу опасан „коктел” прашкастих материја, дима, чађи, угљен-диоксида, соли, киселина и метала и у Београду, Нишу, Смедереву, Ваљеву, Косјерићу, Краљеву, Крагујевцу, Ужицу... Да
је ваздух веома загађен, показују и подаци Агенције за заштиту животне средине, а према Светској алијанси за здравље и загађење, Србија је међу
земљама које имају најзагађенији ваздух на свету.
Дневна прекорачења концентрације отровних материја у
ваздуху у поменутим градовима понављају се из године у
годину, али густа магла за коју
се голим оком не може утврдити да ли је природна појава
или смог ове зиме предуго „притиска” тло.

Кашаљ и стезање у грудима
Ситуација је забрињавајућа: суспендоване честице, којих је
препун ваздух, пролазе и кроз
најмање дисајне путеве, стижу
до најудаљенијих делова плућа
и имају вишеструко негативно
дејство на организам. Аларме
су упалиле бројне организације
које се баве заштитом животне
средине – према подацима Светске здравствене организације, у
Србији годишње умре више од
6.500 људи од последица загађености ваздуха.
Чак и здрави људи могу да
осете последице уколико се дуже задржавају на отвореном ујутро и увече, односно у време
када је у ваздуху највише опасних материја. Знаци да нешто
није у реду могу бити кашаљ,
иритација очију, носа и грла,

Боље шал него маска на лицу
кратак дах и стезање у грудима. Када говоримо о излагању
дејству прекомерно загађеног
ваздуха, најугроженије групе су
деца, труднице и старе особе,
али нису имуни ни радници и
спортисти који раде или тренирају на отвореном.
Становнике Панчева и других градова подједнако угрожавају саобраћај, лоши метеоролошки услови и ложишта на
чврста горива. Наиме, нигде у
Европи се не возе у толико великом броју као у Србији аутомобили са застарелим моторима који испуштају прекомерне
количине метана, угљен-диоксида и других гасова.
И поред тога што у нашем
граду топлане ЈКП-а „Грејање”
раде на гас, а и расте број домаћинстава која за грејање уводе
овај енергент, када се зими уђе
у поједине делове Панчева, попут Мисе и Кудељарца, где становници за подизање температуре у домовима користе чврста горива, очигледно је стварање магле од дима из оџака. Уз
то, током зимских месеци се често дешава да због високог ваздушног притиска и одсуства

ИНСТИТУТ „БАТУТ”:

Без панике, применити мере заштите
Министарство здравља и
Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут” упутили су апел
да због степена загађења
ваздуха у Србији не треба
паничити и указали на значај примене мера заштите у
условима аерозагађења.
Стручњаци кажу да обичне, хируршке маске нису
ефикасна заштита, јер под
утицајем топлог ваздуха који
издише особа влажи површину маске, чиме се нарушава њена физичка структура.
Уместо тога, грађани могу да
благо прекрију дисајне путе-

ве шалом или капутом, али
да их након тога одмах скину, јер се загађујуће честице
задржавају на тканини.
У саопштењу „Батута” пише да осетљиве особе – оне
с хроничним обољењима,
мала деца и старији – треба
да ограниче свој боравак напољу у јутарњим и вечерњим сатима, као и да „према потврђеним информацијама из здравствених установа број деце која су примљена на лечење није повећан, већ је уобичајен у односу на претходне године у
истом временском периоду”.

ветра и падавина настају приземне инверзије које спречавају вертикално кретање ваздуха.
Због тога нема његовог струјања, па долази до нагомилавања и задржавања честица
загађујућих материја у нижим
слојевима атмосфере.

Српски ауто-отпад
Податак да су прва овосезонска
прекомерна загађења ваздуха

аутомобили с моторима „евро
3” и „евро 4” јер највише угрожавају животну средину, то се
још увек није догодило. Вожња
тих аутомобила је одавно забрањена у Европи и они се тамо
третирају као отпад, а супротно томе из године у годину у
све већем броју увозе се у Србију – од 117.413 таквих четвороточкаша током 2016. до
141.918 у тек завршеној години.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Утицај на здравље: опасан!
На веома информативном
сајту Завода за јавно здравље Панчево (www.zjzpa.
org.rs) грађани се непрестано могу информисати о подацима о квалитету ваздуха
у нашем граду. Локације на
којима се врше мерења су
сама зграда Завода, Ватрогасни дом и насеља нова
Миса и Стрелиште. Поред
тачних измерених вреднозабележена у периоду када су
дневне температуре биле више од просека и када још није
почела грејна сезона, за многе
је био довољан да за највеће
узрочнике тога прогласе застарела возила.
С тим у вези, прошле године
се Министарство за заштиту животне средине огласило саопштењем у којем је, између осталог, стајало и следеће: „У данима када нема грејања, топлана,
значајнијег индустријског загађења нити кише или ветра, могли смо да видимо ваздух. Сада
је више него извесно да су саобраћај, његова висока учесталост, аутомобили и возила са
застарелим моторима драматично присутни загађивач, непријатељ нашег здравља”.
Међутим, ова решеност да
ситуација почне да се мења набоље засад је само декларативна. Иако је надлежно министарство најављивало да ће забранити да се у Србију увозе

сти (не)квалитета ваздуха,
свакодневно се истичу и
здравствени индекс и оцена утицаја на здравље људи. Последњих дана се понавља иста оцена – утицај
на здравље: опасан! Посебно алармантни резултати
појављују се на Стрелишту,
мада је и у другим крајевима града ситуација у најмању руку нездрава.
И у Панчеву је слична слика:
довољно је да се у време саобраћајних шпицева прође кроз
најпрометније улице да би се
одмах закључило како у граду
доминирају стара возила.
Поводом актуелне ситуације огласио се и заштитник грађана у Србији Зоран Пашалић,
који је почетком недеље покренуо поступак контроле Министарства заштите животне
средине. Како се наводи из канцеларије омбудсмана, ресорно
министарство „у дужем временском периоду није спровело ниједну конкретну меру” у
вези са жалбама грађана на загађење ваздуха.
Истовремено, министар Горан Триван изјавио је да ће државу смањење загађења коштати 2,4 милијарде евра, као и да
овог месеца почињу провере да
ли су локалне самоуправе усвојиле сопствене планове на ову
тему.
М. Глигорић и С. Трајковић

ПОДРШКА НАШИХ СУГРАЂАНА СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Молебан и литија на централним улицама
Посланичка већина у Црној
Гори усвојила је пред Нову годину Закон о слободи вероисповести, који предвиђа да,
уколико верске заједнице не
докажу власништво, држава
постаје власник свих верских
објеката изграђених до децембра 1918. Део тамошње опозиције – пре свих Демократски фронт – и Српска православна црква оштро су се успротивили усвајању, према њима, неуставног закона, а пошто он није повучен из процедуре, започети су протести
грађана и верника.
Стога, своје незадовољство
оваквим развојем догађаја изразило је 12. јануара и преко

Фото: А. Стојковић
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хиљаду Панчевки и Панчеваца, који су присуствовали молебну и ходали у литији улицама града. Молебан је одр-

жан у Успенској цркви, а потом
су верници прошли кроз централне градске улице: ношени
су транспаренти и заставе, а

повремено се чуло и певање.
Поворка се зауставила код крста у Градском парку. Тамо су
говорници из Црне Горе и наше земље изнели мноштво критика на рачун Закона о слободи вероисповести, док је панчевачки глумац Миленко Павлов рецитовао.
Верници су позвани на подршку Српској православној
цр кви, мо ли тву и бо го бо ја жљивост.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ЛЕКТИРА У ШКОЛИ

ВЕЛИКА МАТУРА –
ПРОБЛЕМ У НАЈАВИ

ЧИТАЊЕ КЊИГА ВЕЖБА МОЗАК
Шта год ви мислили,
лектира ће ваше дете
учинити самопоузданијим и
допринеће његовом
зрелијем односу према свету
Да ли џаба чувамо ћирилицу? Хоће
ли следеће генерaције уопште читати
књиге? Ако је судити по садашњим
нараштајима и њиховом односу према школској лектири, мрка капа!
Деценијама већ трају расправе о томе да ли деца у оквиру наставе треба
да читају књиге. Једни сматрају да је
то просто губљење времена и да „претерано читање може човеку да направи проблем у животу”, док други сматрају да је важно деци усадити љубав
према књизи, јер знање су речи и мислимо речима, а читањем долазимо
до њих. Ови први верују да што мање
знаш, то је боље по тебе, а ови други
да што више читаш, бољи си човек...
А ђаци ко ђаци. Већина њих сматра да је време проведено над неким
романом или збирком прича изгубљено и на разне начине се сналазе да
испуне обавезе из школског програма који – још увек! – лектиру прописује као обавезу. Интернет им у томе
иде наруку – ту се могу наћи готови
радови, односно препричан садржај
свих књига које би ђаци, у теорији,
морали да прочитају и да их препричају својим речима.
Уместо тога, ђаци у два клика мишем долазе до „препричака”, како они

зову ове сажетке, који им штеде труд
и време. Неки од њих су солидно урађени, али је већина углавном утемељена у општепознатим чињеницама...
Проблем је у томе што је употреба
ових „препричака” класично преписавање и што, опредељујући се за њих,
ђаци остају ускраћени за лепоту пишчеве речи. Али кога је брига!
Због тога, у њиховој интерпретацији, Ана Карењина је „курва која је
због Вронског оставила једног папучара”, а Софка из дела Боре Станковића је „супер риба чији је тата кретен”.
Ово је, нажалост, само један од начина испољавања општег тренда да се,
уместо знања, деци пружају
инстант информације
путем интернета. Али

на одређени извор информација. Свака ментална активност која се односи
на учење, памћење и читање вежба
дететов мозак и у физиолошком смислу, што доприноси његовој оштроумности. Просто казано: свако вежбање подстиче мозак да боље
функционише.
– Читање, нарочито дела
различитих аутора, омогућава сусрет с различитим стиловима писања, као и различитим приступима у сагледавању пробле ма и

ова замена осиромашује општи и ментални развој детета, тврде стручњаци.

ситуација. Тако дете стиче увид да нема погрешних одговора, већ само различитих интерпретација. На тај начин се развија самопоуздање у лични
суд, што доприноси не само већој сигурности у себе већ и много зрелији и
реалнији однос према свету који нас
окружује – каже Љиљана Шелмић и
истиче да се читањем повећава речник и развија језик, а дете које редовно чита способније је да увиди и јасније прикаже свој унутрашњи свет и
своје доживљаје, а да притом нема бојазан да ће бити погрешно схваћено.
Она још додаје да читање, нарочито
у млађем узрасту, развија креативност,
односно способност да се идентификују одређене чињенице у различитим
областима, које се онда могу међусобно повезати. Да би дете било креативно, неопходно је да поседује више знања из више области, како би могло да
их међусобно повеже. Зато читање од
малих ногу омогућава акумулацију информација, које ће у каснијем узрасту
моћи да се с лакоћом повежу.
Децу углавном „смарају” дела која
им наставници задају – досадна су,
неразумљива… И ту је проблем. Тешко да модеран средњошколац може
да се избори с језиком „Горског вијенца” или „Нечисте крви” и мало је
вероватно да су ђацима занимљиве
„Сеобе” Црњанског и прича о Подунавском пуку – „животу под туђом
вољом и за туђ рачун”.

Стручњаци знају
Љиљана Шелмић, психолог у Машинској школи, каже да приликом читања дете првенствено, пратећи радњу,
развија концентрацију и самим тим
учи да буде фокусирано на тему. На
тај начин дете вежба своје потенцијале и његова пажња постаје усмерена

НАЈТРАЖЕНИЈИ НАСЛОВИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Данас има много ствари које нам
помажу да „убијемо време” – а
књиге свакако то нису. Међутим, у
нашем граду ствари су другачије. У
извештају који смо добили у Градској библиотеци читање као навика још није ишчезло. Занимљиво је
да активни чланови Градске библиотеке, дародавци, редовни, почасни чланови, пензионери, ученици
и студенти чине двадесетак процената укупног становништва нашег
града, а укупан број корисника на
позајмном одељењу за одрасле
тренутно је 8.877.
Проверили смо и то да је књига с
највећим бројем позајмица у 2019.
години била „Пустињак” Томаса Ридала, а после ње корисници су нај-

више тражили „Олујну сестру” Лусинде Рајли, као и Бакманов роман
„Човек по имену Уве”. Последње на
овој топ-листи су и књиге наше списатељице Јелене Бачић Алимпић
„Казна за грех” и „Нигде нема те”.
Овај списак, с ког је изостављено
обавезно штиво – лектира, разликује се од оних у књижарама по броју
надолазећих књига, али се по материји и врсти књига свакако поклапа.
Најмлађи и најслађи корисници
Библиотеке у прошлој години највише су читали Твеновог „Тома Сојера”, Стеријину „Покондирену тикву”,
Андрићеве „Приче о деци”, Дефоовог „Робинзона Крусоа”, као и Ћопићев роман „Орлови рано лете”.
Ј. Катана

Факултети траже
додатна тестирања

– Књига треба да буде интересантна и да подстиче радозналост. Програм препоручених дела у школама
је све више незанимљив ученицима,
јер описује период који је далеко иза
нас и у великој мери превазиђен. Зато што свако време има своје хероје,
треба омогућити ученицима да пронађу своје јунаке у модерним романима, дати им могућност да бирају
литературу према својим критеријумима, које ће свакако образложити
и поделити или препоручити својим
вр шња ци ма – сма тра Љи ља на
Шелмић.

Прва државна или велика матура
за гимназије и средње стручне школе биће одржана у јуну 2022. године, а за трогодишње образовне профиле годину дана раније. Проблем
и даље представља став декана појединих државних факултета који
се противе томе да велика матура
буде једини тест знања. Они се залажу да се уведу још нека тестирања матураната и сматрају да оно
за шта се залаже Министарство
просвете није поуздан модел.
Став надлежних је јасан, они су
против тога, јер је за децу веома
стресно да у кратком року имају два
тешка испита и факултетима нуде
сарадњу: да се професори с факултета укључе у израду матурских задатака како би коначан резултат био
добар показатељ знања матураната.
Држава даје слободу факултетима
да се унапред определе за ниво знања одређених предмета, без обзира
на то да ли се полажу као обавезни
или изборни део државне матуре,
који је неопходан за рангирање приликом уписа на одређени факултет.
Уједно, на неким факултетима, као
што су уметнички, биће остављена
могућност да врше додатне провере вештина и знања.

Борба против варања
Док се нешто не промени, наставиће
се рат између ђака и професора када
је реч о читању лектире. Поједини
професори се праве луди и толеришу
ђацима „препричке”. Они ригорознији не одустају – траже такозване дневнике читања и ђацима дају тестове
како би утврдили да ли су заиста прочитали дело: колико нацртаних птица има на корицама Курана, који је
Ахмет поклонио Нурудину у роману
„Дервиш и смрт”, или како гласи први стих „Илијаде”. Ова претеривања,
наизглед, немају смисла, али иза њих
стоји јасна намера професора да се
спрече површност и варање.
Борба против овога можда изгледа
узалудна, али нас свакодневица учи
да је више него потребна!

Пре званичне државне матуре
средњошколци ће имати више пробних испита, тако да ће у мају у
свим школама (гимназије, средње
стручне и уметничке школе) бити
одржан први пробни тест. Овакав
облик провере знања спроводиће
се сваке године, као припреме ученика, школе и целог система за
оно што их чека.
Како је раније најављено, тест
на државној матури имаће 40 задатака, од чега ће 10 бити са основног, 20 са средњег и 10 с напредног нивоа. Испит ће трајати четири сата, а број бодова ће бити различит у односу на ниво задатака.

НАСТАВАК МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У РАФИНЕРИЈИ

ПРОГРАМЕР НИКОЛА КРСТИЋ ОСМИСЛИО ПАМЕТНУ РУКАВИЦУ

Стиже савремена технологија

Изум који слепима мења живот

Смањиће се емисија
честица

логије и изградња новог постројења у Рафинерији нови је
корак у повећању вредности
корпе наших производа, а за
Наша рафинерија је
нас су једнако важни и еколомеђу најмодернијима шки ефекти које ћемо оствау овом делу Европе
рити. Велико је задовољство
што у овом важном пројекту
Компанија НИС наставља ин- сарађујемо с реномираним комвестиције у панчевачку рафи- панијама, као што је „Lummus
нерију. Крајем прошле године Technology”, наш вишегодипотписан је уговор вредан осам- шњи партнер у модернизацији
десет милиона евра о набавци пре ра ђи вач ких ка па ци те та
савремене технологије за мо- НИС-а.
дернизацију постројења катаРеч је о наставку вишегодилитичког крекинга (FCC) у Ра- шње сарадње НИС-а са овом
финерији нафте Панчево. Ру- компанијом (реализација проско-српски нафтни гигант скло- јеката изградње комплекса за
пио је споразум с реномира- благи хидрокрекинг и хидрооном међународном компани- браду, прва фаза модернизајом „Lummus Technology”. У ције Рафинерије и Постројења
име НИС-а уговор је потписао за дубоку прераду, као капиВладимир Гагић, директор Бло- тални пројекат друге фазе мока Прерада НИС-а, и тим по- дернизације прерађивачких каводом он је рекао:
пацитета НИС-а) – сва ова по– НИС делује на веома зах- стројења изграђена су по литевном регионалном тржишту ценцама компаније „Lummus
нафтних деривата и зато је на- Technology”.
ше опредељење да сталном моПрема речима менаџмента
дернизацијом јачамо конку- НИС-а, реализација овог прорентност Рафинерије нафте у јекта донеће бројне пословне и
Панчеву. Набавка нове техно- еколошке користи. Нове технологије допринеће повећању производње пропилена (важно за судбину „ПеСтрану припремиo
трохемије”), а биће изграЗоран
ђено и постројење за проСтанижан
из вод њу ви со ко ок тан ске
компоненте бензина. Поред

тога, према тврдњама НИС-а,
умногоме ће бити смањена емисија чврстих честица и ефикаснија производња бензина с биокомпонентом. Требало би да
радови буду завршени до другог квартала 2024. године.
Фирма „Lummus Technology”
водећи је издавач лиценци за
сопствене технологије које се
користе у области петрохемије, прераде нафте, гасификације и прераде гаса. Као компанија која има историју дугу
преко сто година, са око 3.400
патената и њихових примена,
„Lummus Technology” има једну од најразноврснијих лепеза
технологија у овој индустрији
које су доступне нафтно-гасном сектору.
Рафинерија нафте у Панчеву једна је од најмодернијих
рафинерија у овом делу Европе, с максималним годишњим
ин ста ли са ним ка па ци те том
прераде од 4,8 милиона тона,
а НИС је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у југоисточној
Европи, с више од 11.000 запослених. Основне делатности
НИС-a су истраживање, производња и прерада нафте и
природног гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области енергетике и петрохемије.

Помоћ особама без
вида у свакодневици
Ако све буде текло по плану и
ако буде довољно разумевања
и добре воље оних који одлучују о финансијама, ова година би за слепа лица у нашој
држави, а и шире, могла да буде можда и најбоља до сада,
бар када је реч о квалитету њиховог живота.
Наиме, у марту ове године
требало би да се нађе у продаји паметна рукавица за слепе,
својеврстан мултифункционални уређај који је осмислио двадесетогодишњи Никола Крстић,
студент Рачунарског факултета у Београду. Он је са својим
колегом Игором Сужњевићем,
студентом Економског факултета, који се бави бизнис развојем, покренуо стартап „Анора”, те је овај двојац током прошле године организовао састанке са слепим лицима и
представницима локалних самоуправа како би их упознао
са овим проналаском.
– Рукавица за слепе је мултифункционални уређај чија
је основна намена да помогне
слепима при обављању свакодневних активности помоћу
оријентације, детекције боја,
новчаница, интензитета светлости, изговарања датума и
сата, али и помоћу опције panic

button, која слепима омогућава да, уколико се изгубе, пошаљу другој особи своју локацију. Укратко, рукавица садржи десет функција, које на
клик једног дугмета омогућава ју сле пи ма да бу ду што
самосталнији – каже нам Никола Крстић.

Он је овај свој изум почео да
развија још као ђак средње
електротехничке школе, а у
марту ове године требало би
да рукавица буде доступна заинтересованим корисницима.
– Рукавица ће у Србији коштати 380 евра, а у иностранству ће бити знатно скупља.
Цену за нашу земљу смо спустили, јер је наш циљ да што
више слепих људи у Србији ову
рукавицу добије бесплатно уз
помоћ државних институција

и локалних самоуправа, друштвено одговорних компанија
и државних фондова – ПИО и
РФЗО. На томе радимо: представљамо прототип слепима,
али и представницима локалних самоуправа који одлучују
о финансијама. Надамо се да
ће, када будемо дошли у Панчево с финалним производом,
локална самоуправа обезбедити одређени број рукавица за
слепе у вашем граду – истакао
је Игор Сужњевић.
Ов да шња Ме ђу оп штин ска
организација Савеза слепих и
слабовидих (МОСС) броји око
480 чланова из Панчева, Ковина, Ковачице, Опова и Алибунара и једна је од већих организација тог типа у нашој
земљи. О проблемима с којима се слепи у нашем граду сусрећу говорило се већ много
пута до сада. Недостатак звучних семафора, архитектонске
баријере, незапосленост и неразумевање околине само су
неки од њих. Нема сумње да
би паметна рукавица умногоме допринела ублажавању, ако
не и решавању многих од њих.
Питање је само да ли ће бити
слуха за тако нешто у држави
у којој чак и основно помагало као што је бели штап, вредан око хиљаду динара, слепа
лица набављају о сопственом
трошку.
Д. К.
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ЗДРАВЉЕ
КАКО СПРЕЧИТИ И ЛЕЧИТИ КАТАРАКТУ

Х РА НА ЗА ДУШ У

КАД СЕ ВИД ЗАМУТИ,
ОПЕРАЦИЈА ЈЕ ЈЕДИНИ СПАС

Туђе мишљење

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, једно од првих
веровања „усађених” у нашу
(под)свест јесте да је веома
важно шта ће други рећи о
томе шта ми мислимо, радимо, како се понашамо, изгледамо, у шта верујемо...
Толико је важно шта ће свет
рећи да понекад не видимо
стварну слику. Некима успева да изграде свој „паралелни” свет у коме се не догађају
ружне ствари. Зарад „доброг”
туђег мишљења спремни смо
да „пегламо” реалност у којој
живимо. Да би ублажили
оштре ивице свакодневице,
многи прибегавају разним (општеприхваћеним) техникама
улепшавања стварности, као
што су: порицање, потискивање, измишљање, преувеличавање, негирање, опијање...
Да би убедили прво себе, па
онда друге и „изнудили” лепо мишљење, понављају (себи) да шамар не боли, да тако треба, да је ћутање злато,
да је било случајно...
Технике „замазивања очију” често су у комбинацији с
тапацирањем оштрих ивица
сопствених животних изазова. Задужујемо се до гуше да
бисмо тим новцем набавили
ствари које нам не служе, а
представљају средство за куповину „доброг мишљења”, и

то углавном људи које не ценимо, али су „моћни”, па је
зато и веома важно шта ће
они као „свет” да кажу. Живимо у времену када све (и
свако) има своју цену, а нема
вредност. Скупим „играчкама” купујемо оно што се не
може купити, па добијемо
привид љубави, захвалности,
пријатељства, здравља... Све
је добро, технике замазивања
и улепшавања делују, али само до појаве новог модела,
тренда, дестинације... Тапецирунг попушта, оштрице нашег живота се огољавају и суочавање може бити веома болно. Неко прибегава откривању (за њега) нових техника
улепшавања и замазивања и
тада постоји опасност да више неће препознати себе.
Многи до краја живота носе
маске које су скупо плаћене,
а испод њих се насељавају
бол, туга и несрећа. Други ће
увек имати шта да кажу о нама и о нашем животу, јер и
то представља начин „замазивања” очију, да не виде, случајно, да је њихов живот препун „оштрица”.
Ако искључимо (ТВ) програмирања, искључићемо се
и из живота многих мање-више познатих људи о којима
свакодневно имамо нека своја мишљења, за које смо МИ
свет који има нешто да каже,
критикује, просуђује. Избор
модела по којем ће наша деца расти зависи од наше свакодневне присутности. Или
смо ту са својом децом дајући им оно најдрагоценије што
имамо – своје време, или ћемо ту драгоценост поклонити
„свету”, који ће постати идол
детету. Количина „потрошеног” времена је иста. Од нас
самих зависи да ли ће то бити с неким драгим из љубави
или због неког непознатог зарад „лепог” мишљења.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Зимска нега лица

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свако годишње доба захтева
другачији приступ нези лица. У зимским данима највећи непријатељи коже су хладноћа, ветар, као и топао и сув
ваздух од грејања. Они исушују површински слој коже,
па је неопходна појачана хидратација. Током зиме треба
користити препарате који на
површини остављају заштитни филм, као и масније креме, јер оне праве баријеру, па
штетни спољни агенси не могу да продру до коже.
Код одабира креме од круцијалног значаја је њен састав.
Она треба да буде богата витаминима, минералима, олигоелементима, пептидима, хијалуроном и осталим битним
активним супстанцама. Важно
је и да крема буде намењена

Страну
припремила
Драгана

Кожан

нашем климатском поднебљу,
јер сваки део света има другачију климу, па се самим тим
и потребе коже разликују.
Спектар производа је велики, те одабир креме није лак.
Ако се водите за ценом, углавном нећете погрешити, јер виша цена у већини случајева
значи да производ садржи све
горенаведене састојке. Козметика органског порекла је све
више заступљена. Да би ваша
кожа могла да прими све корисно из креме, прво морате
добро да је очистите и припремите, тако што ћете, зависно од њеног типа и стања,
уклонити изумрле ћелије користећи механички пилинг
биљног порекла. Потом треба
нанети течне препарате: серуме, флуиде и ампуле. Они
имају улогу да вежу кремасте
и гушће препарате и повуку
их у дубље слојеве коже. Коришћењем ампула кожа добија неопходне активне супстанце, као што су витамини
и минерали. Флуиди и серуми служе да стимулишу кожу
да повећа производњу колагена, еластина и хајалурона,
који се иначе већ налазе у њој.
Зависно од типа и стања
коже, козметичке препарате
делимо на оне за суву, мешовиту и масну кожу, а према
њеном стању – на оне за осетљиву, проблематичну и дехидрирану. Када знате којој
категорији припадате, лако је
одредити праву крему. Мали
подсетник: ако идете на планину, не заборавите на крему
са заштитним фактором, јер
је тамо сунце још ближе и јаче него на мору.
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Наше очи се развијају и старе
заједно с нама. До четрдесете
већина људи има одличан вид,
а након тога полако почињу проблеми, да би после шездесете
мало ко задржао око соколово.
Прве знаке обољења понекад
је тешко приметити, па се стога, уместо да чекамо да се ствари закомпликују, саветује да превентивно посетимо офталмолога једном годишње или једном
у годину и по дана. Катаракта
је, уз далековидост, глауком, макуларну дегенерацију и синдром
сувог ока, једна од најчешћих
очних болести с којима се данас сусреће старија популација.
Један од главних узрока смањене оштрине вида, али уједно и главни узрок појаве слепила у свету јесте катаракта
или замућење очног сочива.
Због типичне сивобеле боје зенице карактеристичне за „зрелу” катаракту, ова болест се назива и сива мрена.
Статистички подаци потврђују да катаракта погађа чак
20% људи у свету. Најчешће се
јавља код старијих особа, а поготово код људи старијих од 65
година (45,9%), док практично све особе старије од 70 година имају одређени степен замућења сочива. Дакле, ако поживите довољно дуго, тешко да
ћете избећи катаракту.

Симптоми
Најважнији симптоми катаракте су смањена оштрина и замагљен и нејасан вид. Приметно је и расипање светла и благо блештање свега око болесника. Вид болесника често
приказује избледеле боје, а карактерише га и жућкаста пребојеност. Оболели често виде
дупле слике и имају потешкоће с видом током ноћне вожње. Приметна је и
пре о се тљи вост на
наочаре или сочива, као и њихово често мењање. У раном ста ди ју му
ово обољење дово ди до ма лог
оштећења вида.
Код интензивније катаракте оштећење је веће, а
потпуно замућено сочиво узрокује губитак вида и инвалидитет.
Треба имати у виду то да,
иако су симптоми катаракте
бројни и јасно дефинисани, ти
исти симптоми могу указивати и на неке друге болести ока,
па је зато неопходно да се јавите очном лекару ради прегледа.

Врсте и узроци
Врсте катаракте су многобројне, а најчешћа је она која се јавља код пацијената старијег
доба, такозвана старачка катаракта. Већина катаракти које
су узроковане старењем прогресивне су и, уколико се не
лече, могу довести до знатног
губитка вида.
Узроци осталих врста катаракти могу бити: генетске предиспозиције, здравствени проблеми попут дијабетеса, повреде или трауме ока, лекови
попут сте ро и да, ду го трај на

Главни симптоми: смањена оштрина и замагљен и нејасан вид
изложеност сунчевим зрацима
без заштитних наочара, претходне операције ока и други
непознати фактори. Катаракта
може бити и урођена.

Како се открива
Катаракта се врло једноставно
дијагностикује рутинским прегледом код офталмолога. Током

доктором, чује шта се дешава,
али не осећа никакав бол. Укупан боравак пацијента у болници износи око два сата, а након тога он, уз обавезну пратњу, одлази кући.
Оперисано око ће бити завијено, а постоперативни третман
капима траје неколико недеља
после интервенције. Код куће

ЛЕ КО ВИ ТО БИ ЉЕ ШТИ ТИ
Особама које имају катаракту препоручују се следећи чајеви.
Кашику жалфије попарите с пола литра кипуће воде, па
оставите да одстоји десет минута. Пијте три пута дневно по
једну шољицу чаја, пре оброка. Терапија не сме трајати дуже од три недеље.
Ако је катаракта настала на нервној бази, пијте чај од кора јабука. Три кашике кора непрсканих јабука кувајте четири минута у пола литра воде. Пијте после подне.
прегледа је пожељно прегледати читаво око у случају да се
појавило неко друго обољење
које може угрозити вид.
Офталмолог ће проверити
покретљивост очног мишића,
измерити очни притисак, задњи и предњи сегмент ока, док
су зенице раширене капима.
Је ди ни на чин
лечења катаракте
је операција. Она
се стручно назива
факоемулзификација и подразумева одстрањивање замућеног сочива помоћу ултразвука
и уградњу вештачког сочива на
његово место.
Не постоје капи или други
лекови који могу да излече и
уклоне катаракту. Тренутак када ће она засметати пацијенту
и када ће се он одлучити на
операцију прилично је индивидуална ствар. Сигурно је да
никако не треба чекати да потпуно сазри и да пацијент потпуно изгуби вид.

Како изгледа интервенција
Пре интервенције потребно је
урадити неколико прегледа: лабораторијске анализе, као и интернистички преглед и брис
оба ока да би се испитало присуство бактерија које могу изазвати инфекцију после операције. Пре операције лекар мора
да уради и ултразвучни преглед ока да би одредио диоптрију сочива које се уграђује.
Операција се обавља у дневној болници, у локалној или
капљичној анестезији, и траје
двадесетак минута. Током интервенције пацијент је будан и
ре лак си ран, ко му ни ци ра с

ОБЛО ГЕ ОД ПЕР ШУ НА
Ако имате катаракту, да ублажите симптоме, могу вам помоћи облоге од першуна. Добро оперите од шест до осам листова свежег першуновог листа, па лишће ставите преко ноћи на очи и повежите га газом или чистом белом крпом. Ујутро у замраченој просторији скините завој.
Након тога се умијте, а затим у посуду налијте мало хладне
бистре воде и у њу исцедите сок од два већа лимуна, па том
водом испљускајте очи. Понављајте док се стање не побољша.

се треба опустити и одмарати,
слободно се може јести и гледати телевизија. Нормално је
да пацијент после интервенције осећа гребуцкање и нелагодност у оку. Такође, може имати
појачану осетљивост на извор
светлости и око може бити благо црвено. Већини пацијената
је потребно од једног до два дана боловања пре него што буду
у могућности да се врате уобичајеним радним обавезама.

Како спречити болест
Да би ваше очи остале здраве,
једите храну с високом дозом
витамина Ц и витамина Е. Ове
супстанце се називају и антиоксидантима и чине компоненте ко је спре ча ва ју на ста нак

катаракте. У храну богату антиоксидантима спадају и бели
лук, црни лук, пасуљ, поврће,
целер, јабуке, шаргарепе, парадајз и поморанџе.
Поједине намирнице, нарочито млечни производи, могу
изазвати проблеме са очима.
Наиме, истраживања сугеришу
да је лактоза највероватнији
узрок формирања катаракте. Зато је препоручљиво да особе које имају катаракту драстично
смање или потпуно престану са
уносом лактозе и млечних производа. Студије показују и да се
ризик од настајања катаракте
повећава код људи који уносе
више од 100 грама меса дневно. С друге стране, конзумирање рибе, која је богата омега 3
масним киселинама, може смањити шансе за настанак или
прогресију катаракте.

ИС ПИ РАЈ ТЕ ОЧИ
У пола литра млаке воде
ставите кашичицу морске
соли, па држите лице у тој
води и у њој отворите очи.
Потом се добро обришите
и останите на топлом.
Кашичицу биљке видац
попарите са два децилитра
кипуће воде. Након што одстоји десет минута, процедите и млаким чајем испирајте болесно око. За испирање су добри и камилица
и разређен сок росопаса.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Загрејте ледене
руке и ноге
С високим притиском се носи сваки други
одрастао становник наше земље. Aко се
благовремено не лечи, oво подмукло обољење може да изазове шлог, срчани инфаркт, атеросклерозу, болести бубрега и
мрежњаче и бројне друге тегобе.
Ево неколико савета који ће вам помоћи да, уз промену животних
навика и адекватну терапију, снизите крвни притисак.
Сваког јутра на празан стомак попијте два децилитра топле воде
помешане с једном кашиком јабуковог сирћета и једном кашиком меда. Пијте по два децилитра свежег сока од целера три пута дневно током једног до три месеца, све док се крвни притисак не нормализује.
Цимет је још један укусан зачин који снижава притисак. Поспите га по
житарицама за доручак или га додајте у зобену кашу, па чак и у кафу.
Направите и овај необичан чај. Састојци: два грејпа, три лимуна,
две главице црног лука, шест главица белог лука, пола сировог патлиџана и десет шољица воде. Уситните бели лук и исецкајте црни
лук и патлиџан на коцкице. Све то ставите у лонац и прелијте са десет шољица воде. Загрејте до кључања, па смањите ватру и кувајте
још десет минута. Оставите чај да одстоји око 24 сата на тамном и
хладном месту. Након тога процедите. Исцедите грејпфрут и лимун
и додајте сок у чај. Пијте по децилитар напитка, три пута дневно.
Травари посебно препоручују овај чај против хипертензије. По три
кашике ситно здробљеног листа маслине, листа и цвета или зрелих
плодова глога и једну кашику ситно здробљеног листа и цвета хајдучице прелијте са 1,4 литра прокључале воде, поклопите и оставите
да одстоји сат времена. Процедите и, по жељи, засладите медом.
Пијте по два децилитра пре и после доручка, ручка и вечере. Терапија траје тридесет дана.
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СТУДИРАМО ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

ШТА ЧЕКА ОНЕ КОЈИМА ПРУТ У ДЕТИЊСТВУ НИЈЕ ПОМОГАО
Ако гледате у шољу
или у куглу, пазите
да не угледате казну
од 50.000 динара

Заштитне мере
Поред наведених казни, закон предвиђа да се починиоцима прекршаја може изрећи и нека од заштитних
мера. То су: одузимање
предмета, обавезно лечења
зависника од алкохола и
других психоактивних суп-

И до 30.000 динара
за лош тајминг и
место за музички
наступ
Свађање на улици
само за оне с дубљим
џепом
Уочи и током новогодишњих и
божићних празника много се
причало о томе колико је бесмислена и опасна употреба
петарди, ватромета и других
врста пиротехнике помоћу којих многи наши суграђани покушавају да свету демонстрирају своје празнично расположење. Наравно, у дискусијама
на ту тему нико не заборави да
се позове и на Закон о јавном
реду и миру, усвојен 2016, а
допуњен и измењен 2018. године. Сви смо ових дана обновили градиво и знамо да казне
за паљење пиротехничких произ во да из но се од 50.000 до
100.000 динара, а уместо тога
можете бити осуђени и на рад
у јавном интересу у трајању од
40 до 120 сати.
Пуцање из ватреног и другог
оружја или имитације оружја
„кошта” још више: од 100.000
до 150.000 динара. Уместо новчане казне, може вам бити изречена и казна затвора у трајању од 30 до 60 дана. Уколико
било који од наведених прекршаја изврши група од три и
више лица – сви иду у затвор
на 30 до 60 дана.

станци, обавезно психијатријско лечење и забрана
приступа оштећеном, објектима или месту извршења
прекршаја.
Имовинска корист прибављена вршењем прекршаја
се одузима.

Боље је јести пасуљ
него гледати у њега

Музицирање вашег детета је преслатко све док друге од тога не заболе уши
Да не буде изненађења
Но ако вам случајно падне на
ум да отворите текст Закона о
јавном реду и миру како бисте
се детаљније информисали о
теми, открићете тамо многе
друге занимљиве ствари за које можда до сада никад нисте
ни чули.
Знате ли, на пример, колика
је казна ако вас надлежни орган ухвати да се коцкате? Јесте ли икада чули да можете
бити кажњени и с 30.000 динара ако нарушавате јавни ред
и мир свирајући на музичком
инструменту? Можда би требало да размислите двапут да
ли ћете дете натерати да поново до из не мо гло сти ве жба
извођење нумере „Разгранала
грана јоргована” на фрулици у

време кад кућни ред налаже
тишину у згради.
Да ли вам је познато да вам
вика и свађа на улици може
избити од пет до двадесет црвених из новчаника? Ако свађа пак доведе до туче, највећи
ударац добићете по џепу, а можда и по части и достојанству,
јер се на крају таквог пута налази – затвор. Изненађени сте?
Онда је ово прави текст за вас.
Да не буде после да нисте знали, тим пре што вас непознавање закона не ослобађа казне.

Дефиниције
Задржимо се само кратко, тек
онолико колико је неопходно за
даље разумевање, на дефиницијама. У самом тексту Закона
стоји да прекршаји против јавног

Вређање и насиље се не толеришу
За особе које вређањем, вршењем насиља
или претњама упућеним другима нарушавају јавни ред и мир, закон предвиђа новчане
казне од 20.000 до 100.000 динара или

казну затвора од 10 до 30 дана. Непристојно, дрско и безобзирно понашање закон дефинише као „понашање лица или предузимање радњи на јавном месту којима се угрожава сигурност грађана или нарушава јавни
ред и мир, вређа морал грађана или уништава или оштећује имовина”.
Изазивачи туча или учесници у њима добиће ударац и по џепу: казна износи 50.000
до 150.000 динара, а може се преиначити и
у казну затвора од 30 до 60 дана. У случају
да је прекршај начинила група од три или
више лица – они своју казну затвора у трајању од 30 до 60 дана неће моћи да замене
новчаном.

Викао или свирао, лоше ти се пише
Члан 7 Закона о јавном реду и миру каже да
ће онај ко свађом или виком нарушава јавни
ред и мир или узнемирава грађане, бити дужан да плати новчану казну од 5.000 до
20.000 динара. Уколико то чини извођењем
музичких и других садржаја, коришћењем
музичких инструмената, радио и телевизијских пријемника и других звучних уређаја,

као и механичких извора буке и звучних сигнала (мотора, сирена и сл.) – може очекивати казну од 5.000 до 30.000 динара.
Уколико појединац неки од наведених
прекршаја изврши с неколико пријатеља,
или тачније – у групи од три и више лица,
казна ће бити знатно виша: од 20.000 до
50.000 динара.

Спопадају вас сумњиви продавци честитки?
Спомените им ово!
Уколико и вас пресрећу насртљиви улични
продавци хуманитарних честитки или „волонтери” који прикупљају новац на чудан начин
вукући вас за рукав, спречавајући вам пролаз
и смарајући вас јефтиним комплиментима и
сумњивим причама, слободно позовите полицију да провери о чему се ту заиста ради.
Наиме, Закон изричито налаже да се добровољни прилози могу прикупљати искључиво посредством хуманитарних и других
удружења, која су дужна да најкасније осам
дана раније о томе обавесте надлежну организациону јединицу МУП-а. У противном, добровољни прилози се не могу прикупљати.
Особу која вас спопада можете подсетити и

на то да ће онај ко прикупља добровољне
прилоге без обавештавања надлежног органа
или у току прикупљања добровољних прилога угрози спокојство грађана или наруши јавни ред и мир, бити санкционисан новчаном
казном од 10.000 до 50.000 динара или радом у јавном интересу од 40 до 120 сати.
Онај ко наведене прекршаје изврши у групи од три и више лица или за прикупљање добровољних прилога користи децу или малолетне особе – казниће се новчаном казном од
50.000 до 150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана. Ако нешто од наведеног
чине правна лица, казне постају вишеструко
веће: од 250.000 до 1.000.000 динара.

реда и мира обухватају „противправна дела којима се на јавном месту угрожава или нарушава јавни ред и мир, ствара
узнемирење или угрожава сигурност грађана, омета кретање
грађана на јавним местима или
остваривање њихових права и
слобода, вређа морал, угрожава
општа сигурност имовине, вређају или ометају службена лица
или се на други начин нарушава јавни ред и мир”.
Статистике казују да прекршаји против јавног реда и мира заузимају значајно место у
структури свих врста кажњивих прекршаја у нашој земљи.
Ево најинтересантнијих чланова закона који се односе на такве преступе.
Драгана Кожан

Ако врачаре, прорицатељи
судбине, тумачи снова и
сличне врсте обмањивача наивних грађана
лоше предвиде где ће налетети на органе јавног
реда и мира, мораће
да се одрекну дела своје зараде како би платили
казну у износу од најмање

10.000, а највише 50.000
динара.
Може им запасти и 40 до
120 сати неког истински
друштвено корисног рада.
Стога им је боље
да поглед одмах
усмере у садашњост,
уместо да базају по магловитој будућности.

Ако нисте фини, идете у затвор
Kо непристојним, дрским
или безобзирним понашањем нарушава јавни ред и
мир или угрожава имовину или вређа морал грађана – казниће се новчаном
ка зном од 10.000 до
150.000 динара или радом у јавном интересу од

80 до 360 часова. И у
овом случају казна је строжа ако се све ово чини у
групи од три или више лица. Ова кве из гред ни ке
очекује рад у јавном интересу од 240 до 360 часова
или казна затвора од 30
до 60 дана.

Вређање и ометање службених лица
Онај ко увреди службено лице надлежних
органа у вршењу службене дужности биће
кажњен новчаном казном од 50.000 до
150.000 динара или казном затвора од 30
до 60 дана.
С друге стране, ометање службеног лица у
вршењу службене дужности не класификује
се као прекршај, већ као кривично дело, па ће
онај ко прети да ће напасти, покуша да нападне или нападне или на други начин омета

Зашто су
тапкароши тихи
Особе које неовлашћено
нуде, продају или препродају улазнице за културне,
спортске или друге приредбе и манифестације обично
то чине врло дискретно будући да знају шта их чека
ако у тим недозвољеним
радњама буду ухваћене.
Казне предвиђене за ове
прекршаје крећу се од минималних 10.000 динара
за појединце до максималних два милиона динара за
правна лица.

службено лице у вршењу дужности, бити кажњен затвором од шест месеци до две године.
Ако дотични приликом извршења тог дела
прети употребом оружја, маши се за оружје
или службеном лицу нанесе лаку телесну повреду, казниће се затвором од једне до пет
година. У случају потезања или употребе
оружја или наношења тешке телесне потребе
– изгредник ће у затвору провести од три до
десет година.

Ко с проститутком спава,
с казном се буди
Бављење најстаријим занатом у нашој држави је одувек било нелегално, а закон
каже да сте једнако криви
без обзира на то
да ли се одајете
про сти ту ци ји,
користите услуге
„краљица
тротоара” или
уступате просторије ради проституције.
Казне за све
ове прекршаје

могу бити новчане – од
50.000 до 150.000 динара,
или затворске – од 30 до 60
дана.

И пре него што баците коцку, изгубили сте
Ако се коцкате, позивате другу особу на коцку, уступате просторије за коцкање или организујете овакве „игре”, у старту сте на великом губитку на много начина.
Ми ћемо споменути само онај који је наведен у закону – новчана казна за такве радње
креће се од 50.000 до 150.000 динара (за
правна лица од пола милиона до два милиона
динара), а може вам бити досуђен и рад у јавном интересу од 120 до 360 сати.
Постоје и горе варијанте: онај ко се коцка с
малолетним лицем или на други начин омогућава коцкање малолетнику, „освојиће” бесплатан
смештај у затвору у трајању од 30 до 60 дана.
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ГРАДСКА
ДОЧЕК ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ДА ЈЕ ПЕСМЕ И ВИНА
И ДА НАС ЧУВА БОГ...

Може ли се вратити роба
купљена преко интернета?
Нашој редакцији читаоци су се обраћали више пута с питањима која се
тичу њихових права да врате робу коју су наручили преко интернета, за
коју се, када им је стигла, испоставило да је неодговарајућа. Кратак одговор гласи: имате право да, без навођења разлога, вратите робу продавцу
у року од четрнаест дана, при чему
сами сносите трошкове повраћаја. А
ево и дуже верзије одговора волонтера из Центра потрошача Србије.
„Уколико
сте купили робу на презентацији, преко
интернета или
каталога, законо да вац
је
предвидео
спе ци фич на
правила. Замисао законодавца је била да се изађе у сусрет потрошачима,
јер је ово роба која се приликом куповине не може непосредно прегледати, као што је то иначе случај у
продавницама, те се потрошачи касније могу предомислити. Стога уговоре

с продавцима који су вам продали
робу путем интернета можете раскинути без навођења разлога у року од
четрнаест дана. Раскидом уговора
ослобађате се свих уговорних обавеза, осим трошкова повраћаја робе. Дакле, нисте у обавези да плаћате пенале или додатне трошкове на име раскида уговора. Трговац је дужан да без
одлагања изврши повраћај уплата које је примио од потрошача, укључујући и трошкове испоруке, а најкасније
у року од четрнаест дана
од дана када
је
при мио
образац за одустанак.”
Када је рок
од четрнаест
дана у питању, неопходно је да знате следеће: он
се рачуна од тренутка када потпишете поруџбеницу (у случају куповине
изван пословних просторија), односно од тренутка када вам је роба испоручена (у случају куповине на даљину или преко интернета).

Петак, 17. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Славили је или не, стигла је и она:
јулијанска, српска, стара или православна Нова година.
Дочекали су је 14. јануара по грегоријанском, а 1. јануара по јулијанском календару, православци из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине,

Македоније, неких делова Хрватске,
али и они из Русије, Белорусије, Украјине, Молдавије, Грузије... Веровали
или не, истим поводом, у ноћи између понедељка и уторка, свечано је
било и у неким немачким кантонима
у Швајцарској и појединим деловима

Шкотске... Наравно, овај датум су с
посебним „почастима” обележили
они који светкују Светог Василија
као крсну славу.
Ево какав дочек су овој старој-новој да ми при ре ди ли Пан чев ке и
Панчевци...

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Пешаци, пређите
на другу страну

Понекад стварно делује да лош глас
који бије возаче из Панчева није само пуко наклапање. Ко год се мало
осврне око себе, врло брзо се увери да
многи возачи просто једва чекају да
„ухвате кривину” кад је о поштовању
прописа реч.
И није да то чине у неким завученим, слепим улицама где би мало ко
могао да их види. Штавише, то чак избегавају, јер ваљда није занимљиво.
Они су прави авантуристички типови:

улица мора бити што већа и ваља да је
у центру града, како би се што већи
број људи уверио у њихово славно недело. Зато ћете сваког дана у сваком
тренутку дуж тротоара у Улици Жарка Зрењанина, уместо реке људи, видети овакав низ панчевачких „бисера”.
Могли би ови возачи да на својим
четвороточкашима истакну натпис:
„Пешаци, молимо пређите на другу
страну улице”. Чисто да (не)угођај буде комплетан.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ДОНОСИТЕ НОВОГОДИШЊЕ ОДЛУКЕ?

Идеално време за промене

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева,
Омољице и Брестовца
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак, 16.
јануара, у преподневним сатима, онда ће вам бити од значаја информација о искључењима струје која су
надлежни из „Електровојводине” најавили за тај дан.
У четвртак ће најпре, од 9
до 9.30, без струје остати део
Скадарске улице од Борске
до Преспанске, затим цела
Борска улица и део Преспанске од Скадарске до броја 13.
Од 10 до 11 сати струје неће
имати део Банатског Брестовца,
и то Панчевачка улица од Првомајске до Иве Лоле Рибара и
Улица Иве Лоле Рибара од Панчевачке до Жарка Зрењанина.
Од 11.30 до 12.30 без напајања
електричном енергијом биће Улица

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Петра Кочића од Бањске до Првомајске у Омољици.
У четвртак по подне, од 14 до 15
сати, напајање струјом биће обустављено у Улици Ђуре Даничића од Стевана Мокрањца
до Михајла Петровића
Аласа, затим у Улици Јована Поповића број 12,
18 и 20, у Улици Ивана
Цанкара од Михајла Петровића Аласа до Јована
Поповића, те у Улици Михајла Петровића Аласа број 15, 17 и 19.
У петак, 17. јануара, од 9.30 до
11.30, струје неће имати становници
дела Карађорђеве улице од Немањине до Змај Јовине.
У понедељак, 20. јануара, од 9
до 10 сати, без струје ће остати
објекат на адреси Димитрија Туцовића 31.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

В. ШОЈИЋ

Б. ПРОКИЋ

Новогодишњи празници за многе значе нови почетак. Најчешће одлуке које планирамо да реализујемо од 1. јануара тичу се започињања дијете или
престанка пушења, или су пак у вези
с послом и породицом.
Иако смо чврсто решени да их спроведемо у дело, почетни елан се често
истопи брже од првог снега...
ВАЊА ШОЈИЋ, трговац:
– Нисам склона доношењу таквих
одлука баш за Нову годину. Генерално, у плану свакако имам неколико
ствари. Пре свега да почнем да вежбам и да се што здравије храним.
БИЉАНА ПРОКИЋ,
пословни секретар:
– Не правим спискове новогодишњих одлука, јер нема сврхе. О ства-

Л. МАРКОВИЋ

М. АРЕЖИНА

рима које желим да мењам одлучујем без обзира на датум. Проблем је
само што од тога лако одустанем. Слабог сам карактера. Тако већ две године „почињем да вежбам”.
ЛАЗАР МАРКОВИЋ, пензионер:
– Човек мора имати оријентационе
планове. У новој години може да покуша да реши неке проблеме, како би
се ослободио муке. Осим тога, увек
покушавамо да усвојимо правилан режим исхране, иако се правила стално
мењају.
МАЈА АРЕЖИНА,
хемијски техничар:
– Имам навику да кујем планове
пред дочек. Гледам на то као на „нови
лист”. Сада бих волела да све што није добро остане у старој години, а да

Б. ЂУРЂЕВ

М. КУПУСАРЕВИЋ

убудуће буде све позитивно. Као и до
сада, за читање ћу увек наћи времена.
БОБАН ЂУРЂЕВ,
секретар у Градској управи:
– Требало би да се одлуке доносе
на недељном и месечном нивоу. Не
везујем промене за Нову годину. Оставио сам пушење и тога се придржавам. За вежбање још нисам преломио (смех).
МИША КУПУСАРЕВИЋ,
електротехничар:
– Радикалних одлука ове године неће бити. Нећу да оставим пушење. На
исхрану сам увек пазио. Као бивши
спортиста мало сам се уморио од вежбања, али стално имам физичке активности. Припремам се за пензију.
Ј. Катана
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АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УЧЕСНИЦИ БРОЈНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
И ФЕСТИВАЛА

„Седам добрих
година”
Етгара Керета

На територији нашег града постоји
велики број културно-уметничких
удружења која се труде да сачувају
традиционалне игре и кола народа
који су живели и живе на овим просторима. У наредних неколико бројева представићемо активности свих
удружења у протеклој години и планове које имају за 2020. годину.

КУД „Чигра” званично постоји девет
година и тренутно броји преко сто
двадесет чланова. Пробе се одржавају са још стотинак чланова из културно-уметничких друштава „Мраморак” и
„Васил Хаџиманов” из Јабуке. Чланови су подељени по старосним групама: млађа дечја и старија дечја група и
ветерани. Постоје огранци у Опову и
Сефкерину. Кореограф је Лазар Стојнов.
– У протеклој години смо учествовали на разним манифестацијама и
фестивалима фолклора, како у земљи, тако и у иностранству. Манифестације на којима смо наступали су:
„Осмомартовски базар”, „Ускршњи
базар Панчево”, представљали смо
град на Авалском торњу, затим на сајму у Новом Саду, на „Данима Вајферта”, „Данима меда”, „Данима сунцокрета”, који су одржани у Панчеву,
на „Данима повртара” у Брестовцу,
на „Преображенским данима” и „Новогодишњем базару”, такође у нашем
граду – рекла је Снежана Марјанов,
уметнички руководилац овог КУД-а.

Фото: З. Компар

КУД „Чигра”

КУД „Банатски вез”
– Друштву су примарни циљеви
рад с младима и децом, афирмација
во лон те ри зма и ак ти ви зма код
младих, учешће у хуманитарним акцијама, промоција културне и тради ци о нал не за о став шти не на шег
народа, неговање лепих обичаја, народних песама и игара, као и усмеравање млађих нараштаја у садржајно коришћење слободног времена,
бављење уметношћу, промовисање

КУД „Чигра”
Чланови „Чигре” су наступали и на
фестивалима фолклора у Житишту,
Смедеревској Паланци, Скореновцу,
Мраморку, Опову... Одржана је и турнеја по Грчкој, у местима Олимпик
Бич и Паралија. И ове године је у
свим старосним групама било нових
полазника.
– За крај прошлогодишње сезоне
КУД „Чигра” је одржао концерт 27.
децембра, када је направљена прослава за све дечје групе. Пре неколико дана, 10. јануара, приређена је свечана прослава за одрасле чланове, сараднике и госте – рекла је Снежана
Марјанов.
Она је додала да је план да се у новој години унапреди рад Друштва, набаве ношње које недостају и прошири и обогати репертоар игара.
– Имамо у плану да учествујемо на
разним манифестацијама, фестивалима и приредбама... И ове године планирамо инострану турнеју, највероватније у Бугарској – додала је Снежана.

дружења и путовања – рекао је Божидар Поткоњак.
Најзначајнији дугогодишњи пројекти и активности овог удружењa који
се одржавају у континуитету јесу: Међународни фестивал традиције и фолклора „Никољдански венац”, који се

-просветне заједнице Панчево и Савеза
аматера Војводине и Удружења кореографа народних игара Србије у Београду. Друштво је успешно наступало
на више домаћих и међународних
смотри, на фестивалима и концертима и на званичним такмичарским
смотрама у организацији Савеза аматера Војводине.
– За омољичке фолклораше летња
пауза је кратко трајала, након чега су
на ста вили
активно
да
ра де.
После успешне организације деветог
Међународног фестивала „Никољдански венац”, којим је обележена годишњица друштва, с бројним гостујућим
ансамблима из Србије и иностранства,
наши фолклораши су се 10. августа
вратили са смотре фолклора „Трагом
Доситеја” из Румуније. Већ трећи пут
се иде у госте у претежно српско место Српски Семартон, у околини Темишвара, код пријатеља из КУД-а „Круна”, који су такође узвратно били три
пута у Омољици, у оквиру програма
сарадње и размене. С великим успехом у Омољици је организована десета Смотра традиционалног музичког
стваралаштва и фолклора под називом „Преображенско коло”, у оквиру
одлично осмишљених локалних „Дана породице”. Гостовали су бројни ансамбли, а наступиле су све четири групе домаћина, од предшколског до првог ансамбла. Запажено је било традиционално гостовање Омољчана код
пријатеља у Коцељеви 27. септембра,
на чувеном фестивалу „Зимнице” код
старих пријатеља из КУД-а „Тамнава”
и 3. новембра на Смотри фолклора у
Смедереву, код одличних домаћина и
организатора, КУД-а „Липе” у Липама
– рекао је Божидар Поткоњак.
Последњи догађај у претходној години била је Смотра народног ства-

такмичењима и манифестацијама, како у Долову, тако и широм земље и
иностранства. Више пута су награђени и носиоци су неколико значајних
признања. Кореограф и стручни руководилац КУД-а је Зоран Радоичић.
– Током 2019. године купили смо
комплетну румунску ношњу, део ношње за Шумадију и ципеле за девојке
за кореографије игара из Баната и Румуније, а обновили смо и просторије
економата – рекла је Драгана Пендић, председница друштва.
У јануару су учествовали на Светосавској академији, а у фебруару су
наступили на отварању „Винаријаде”
и прослави која се организује у склопу ове манифестације. У марту су
чланови КУД-а „Банатски вез” играли на прослави дана школе и „Дану
овчара”. У априлу су извели своје кореографије на ускршњој литургији.
КУД је почетком маја гостовао у Каонику, а средином истог месеца на
Дечјем румунском фестивалу, а 22.
маја на сеоској слави Свети Никола.
Током јуна су гостовали у месту Герли, општина Клуж, у Румунији. Јул је
био испуњен догађањима. Прво су наступили на „Фијакеријади”, затим су
одржали целовечерњи концерт на летњој позорници у Долову, учествовали на манифестацији „У смирај дана”
у Делиблатској пешчари и гостовали
у Мајуру у општини Јагодина. Почетком августа је уследило још једно
гостовање у тој општини, само у месту Дубока. Крајем месеца је одржан
Велики румунски фестивал, а прве
суботе у септембру традиционална
„Доловачка штурдлијада”, на којој
ово друштво сваке године има запажена извођења. Крајем септембра
су наступили на Етно-фестивалу у
Варварину.

Два читаоца који до 22. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које године памтите као најбоље?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Принцеза
невеста” Вилијама
Голдмана
Некада давно, у вре ме
великих
аван ту ра и
великих љубави, најлепша же на на
све ту, ле по ти ца ка кве
није било ни
у једном краљевству, дивна и предивна Љутићка, заљубила се у сиротана Вестлија. Када он пође у свет
како би се обогатио, обећава јој да
ће се вратити, а она се заветује да
никада неће волети другог.
Два читаоца који до 22. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта су за вас чуда која можете да купите?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

КУД „Жисел”
Културно-уметничко друштво „Жисел” настало је пре десет година у
Омољици. Председник Управног одбора и заступник КУД-а је Божидар
Поткоњак, а кореограф и уметнички
руководилац је Богољуб Поткоњак.
Културно-уметничко друштво има око
сто активних чланова, подељених у
три фолклорна ансамбла, углавном
деце и омладине. Акценат у раду током 2020. године биће на већем учешћу и обуци млађег стручног кадра у
раду са играчима.

Године између рођења сина и оче ве
смрти биле су
за Етгара Керета добре године иако је
би ло мно го
разлога за забринутост.
Син Лев је рођен усред теро ри стич ког
напада. Етгаров отац добија рак.
Опасност од рата се стално надвија над њиховим домом и прожима
свакодневицу. Мрачна стварност
рађа опсесивне лоше мисли, а аутор их се решава тако што на префињен начин и кроз призму апсурда разматра широк дијапазон
тема – од војне службе свог трогодишњег сина до терористичких
„Љутих птица”.

КУД „Жисел”
одржава 22. маја с пратећим програмима, смотром фолклора, изложбама, свечаним дефилеом и промоцијама, затим Традиционални сабор
„Преображенско коло”, сваке године
19. августа, и Смотра фолклора, обичаја и изворних заната „Омољица кроз
песму и игру”, која се одиграва 16.
децембра. Поред тога, редовно учеству ју у ак тив но сти ма Кул тур но-

ралаштва под називом „Омољица кроз
песму и игру”.

КУД „Банатски вез”
Културно-уметничко друштво „Банатски вез” из Долова настало је пре пет
година и тренутно броји сто двадесет
чланова. Подељени су у три играчке
и једну певачку групу. До сада су
учествовали на бројним смотрама,

Новембар су обележила два хуманитарна концерта: у Ковину и у Долову. Првог дана децембра представили су се на Сабору песме и лепоте у
Банатском Новом Селу и одржали
концерт у Геронтолошком центру Панчево, а затим у Дому старих „Ристић”
у Долову. Година је завршена дечјим
маскенбалом.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта су за вас чуда која можете да
купите. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Највећа чуда у животу долазе
бесплатно. А што се куповине тиче, чудо једно како образ данас може јефтино да се купи.” 062/2137...
„Кад уплатим ТВ претплату, купујем разна чуда о којима причају
на вестима националних телевизија.” 064/11181...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање како се односите
према фолирантима:
„С фолирантима излазим на крај
јед но став но – ис кљу чим ТВ.”
064/3198...
„Исто као и с будалама. Не спуштам се на њихов ниво да ме не би
увукли у расправу и докусурили
искуством.” 063/3221...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Уторак, 21. јануар, 19 сати, фоаје Културног центра: уметнички пројекат „Контратон – фото-инсталације” Тамаре Јовановић Мане.
Уторак, 21. јануар, 20 сати, Дом омладине: предавање у Школи цртања „Дубоки отисак”.

Петак, 17. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПИСЦЕ

ПЕСНИКИЊА ИЗ ПАНЧЕВА
БОРАВИЛА У КРЕМСУ

Музика
Петак, 17. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
наступ састава „Вељко Вујчић трио”.
Петак, 17. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт трибјут AC/DC састава под називом BANDX.

Представе
Субота, 18. јануар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Успавана лепотица”.
Недеља, 19. јануар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Генерална проба самоубиства” Душана Ковачевића.

Тематски програм
Среда, 22. јануар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција књиге „На одморишту” Васе Павковића.

ВИРТУЕЛНА ИЗЛОЖБА

110. рођендан светионика
Панчевачко удружење „Пансеј” реализатор је виртуелне
изложбе „110. рођендан светионика”, која је промовисана крајем децембра у Градској библиотеци. Ово је прва
изложба оваквог типа коју је
организовала нека невладина организација у Панчеву.
Удружење „Пансеј” је изложбом заокружило обележавање сто десет година од подизања јединствених споменика културе који улепшавају ушће Тамиша у Дунав. Аутори Елизабета Јагица и Никола Ђорђевић желели су да
на овај начин посетиоцима
представе чињенице – фотографије и документа, међу
којима се налазе и она која
до сада суграђани нису били
у прилици да погледају.
Причу о светионицима заинтересовани могу да погледа ју на сај ту izlozba.pansej.org.rs или путем апликације „Арт степс” на паметним телефонима, где ће је
пронаћи под називом „110.
рођендан светионика”.

МОЈ

О симболима града заинтересовани ће моћи да се информишу кроз четири сегмента. У првом, који говори о
историја светионика, налазе
се подаци о настанку светионика, о томе зашто су они изграђени, а из новинских чланака може се видети њихов
друштвени значај и шта се све
одвијало у њиховој близини.
У другој просторији су светионици у документима. Најзначајнији је на мађарском из
1909. године, када су они и
подигнути. У трећем делу се
може видети зашто су светионици значајни за Панчевце,
а у последњем се налазе фотографије светионика које су
слали наши суграђани на конкурс који је организовало ово
удружење. Најстарија је из
1943. године.
Аутори су се сложили да је
предност оваквих изложби у
томе што свако ко има уређај
који може да се повеже на
интернет може да је погледа
без обзира на то где се физички налази.

избор

МОЈ

Дервиш и смрт
Бранислав Марковић,
медицински техничар

ФИЛМ: Не могу рећи да имам
омиљени филм, али свакако
постоје они који су оставили
велики утисак на мене. Један
од таквих је „Пијаниста” аутора Романа Поланског. У
филму се, између осталог, ради и о односу рата и уметности (културе), што ме јако подсећа на стање културе у нашој држави, само што су код
нас ратови одавно завршени.
Као и у рату, главна ствар је
преживљавање, а уметност и
култура су споредне.
МУЗИКА: Модеран начин живота и темпо који он захтева
не дозвољавају нам да просто
уживамо у музици. Она је постала искључиво саставни део
неке радње. Слушамо је док
возимо, радимо, тренирамо...
Тако је и код мене. Немам
неки посебан правац музике
који слушам, углавном то буду „ствари” које су старије од
мене. Бенд који бих издвојио
као мени најдражи свакако је
„Scorpions”. Сматрам да нам
новокомпоноване генеричке
смејурије као што су Јала Брат

Страну припремила

Мирјана
Марић

Јасмина Топић представила своју поезију
Панчевачка песникиња Јасмина Топић током децембра је
боравила у аустријском граду
Кремсу у оквиру резиденцијалног про гра ма за пи сце AIR
(Аrtist in Residence).
У Аустрији постоји неколико
важних аустријских резиденцијалних програма за писце с наших простора. До ове године у
Бечу се више од двадесет година одржавао „Култур контакт”.
Ту стипендију су добили многи
савремени српски аутори, а
2008. године и Јасмина Топић.
У Бечу постоји и стипендија
Q21, која је интердисциплинарна, а у Грацу велика стипендија
под називом „Писац града Граца” и „Рондо”.
Кремс има један од најзначајнијих AIR програма у Европи, управо због тога што обезбеђује смештај, путне трошкове и стипендију за живот и рад,
а што је случај с можда тридесет одсто резиденцијалних програма у свету генерално. Програм под називом „AIR Niederoesterreich” служи за подстицање културне размене. То је
интердисциплинарни програм
који визуелним уметницима,
архитектима, музичарима и
писцима нуди прилику да привремено раде у области Доње
Аустрије и успут истражују разнолик аустријски културни
пејзаж. Програм омогућава и
реализацију концерата, изложби, читања, радионица, обухва та ју ћи нај ши ри спек тар
могућих облика уметничког
изражавања. У оквиру самог
програма увезано је пет различитих институција, од којих
је сва ка за ду же на за јед ну

уметничку област, а за писце
је то „Literatur Haus Niederoesterreich”. Уметници су смештени у оквиру исте зграде у
посебним атељеима, где имају
прилику да се упознају и повежу. Од 2000. године, од када
овај програм постоји, размена
је функционисала углавном са
словеначким ауторима или ауторима који би били препоручени посебно у оквиру својих
издавачких кућа, а сада можда
и нај по зна ти ји ре зи дент из
2012. јесте нобеловка Олга Токарчук. Од српских писаца ову
стипендију за двадесет година
успела је да добије тек неколицина: Драган Великић, Владислав Бајац, Ласло Вегел, Бора
Ћосић и, у последње две године, две песникиње млађе генерације: Софија Живковић и Јасмина Топић.
„Literatur Haus Niederoesterreich” прошле године је покушао да успостави размену писаца између Аустрије и Србије, али да аутори из Аустрије
бораве такође изван престонице, па је тако избор пао на Панчево и због тога је у мају 2019.
на једномесечном боравку овде била Маргарита Кинстнер.
Програм је реализован заједно
са Аустријским културним форумом, али је аустријска страна финансирала трошкове боравка. Постоји могућност да се
овај програм настави и у будућности, тако да сваке године
један писац из Аустрије борави у Србији и обрнуто, и то на
релацији Кремс–Панчево.
– У току једномесечног боравка у Кремсу, или како га Аустријанци зову Кремс на Дунаву, имала сам прилику да се

упознам с радом уметника који
су такође боравили у том граду
као и ја, да разменимо информације о културним сценама,
упознамо се с међусобним уметничким праксама и успоставимо контакт за даљу сарадњу,
иако сам ја била у том контексту једини писац. Такође, сазнала сам нешто о културном
наслеђу ове аустријске регије,
обичајима, архитектури и уопште како изгледа живот који је
измештен из главног града, а
опет довољно близу, што је прилично слично ситуацији на релацији Панчево–Београд. У професионалном смислу боравак
је почео читањем заједно с неколицином домаћих песника.
Представила сам се са четири
песме, од којих сам две прочитала ја, на српском и енглеском, а две су прочитане у преводу на немачки. Једномесечни боравак је био и корисно
време рада на новом песничком рукопису, али и прилика
да се напише неколико песама. Најважније је заиста тај
преко потребан луксуз да уметник може да се посвети себи,
да се фокусира на оно што жели да уради или просто себи да
времена не би ли био инспирисан нечим новим и другачијим
– рекла је Јасмина Топић.
Јасмина Топић (1977) пише
поезију, прозу, књижевну критику, колумне и есеје. Објавила је шест песничких књига:
„Сунцокрети. Скица за дан” (Заједница књижевника Панчева,
1997); „Пансион. Метаморфозе” (ЦСМ, 2001); „Романтизам”
(„Народна књига”, 2005); „Тиха об но ва ле та” („По ве ља”,
2007); „Док неко шапуће наша

име на” (еди ци ја „Нај бо ља”,
2012) и „Пла жа Не са ни ца”
(КЦНС, 2016). Објављивала је
приче у неколико еминентних
књижевних пројеката: „Пројекат Кортасар” („Повеља”, 2003);
„Лексикон божјих људи” („Службени гласник”, 2010) и „Код
српског писца” („Службени гласник”, 2011); есеј на српском и
немачком под називом „Освајање мање важних истина” објављен је у књизи „Grenzverkehr III / Aufbruch – Wohin?”
(„Драва”, Клагенфурт, 2012).

Имала сам прилику
да се упознам с
радом уметника и
да разменимо
информације о
културним сценама.
Координатор је и један од
уред ни ка пе снич ке еди ци је
„Најбоља” Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева, као и главна уредница „Рукописа” (Дом омладине Панчево) – Зборника поезије и кратке прозе младих с
простора екс-Ју. Песме су јој
преведене на више језика и објављене у релевантним књижевним часописима, као и у
изборима српске и ексјугословенске савремене поезије. Последња у низу је антологија савременог српског песништва
„Cat Painters”, објављена у издавачкој кући „Dialogos” (Њу
Орлеанс, САД, 2017).

КОНКУРС „РУКОПИСИ 43”

За младе талентоване писце
и Буба Корели само затупљују омладину и да им се придаје много више важности него што заслужују. Када сте
последњи пут видели „Scorpions”, „Deep Purple” и „Guns’n’Roses” на телевизији? Толико о томе.
КЊИГА: Без обзира на то што
је доба модерних технологија, и даље волим да осетим
књигу под прстима. Добром
књигом сматрам ону из које
можеш научити нешто ново,
поучно, па макар то била и
једна реч. Књига којој се ја
изнова и изнова враћам, а из
које свако може да научи нешто ново и поучно, јесте роман „Дервиш и смрт” Меше
Селимовића. Главни мотив у
књизи је потрага за смислом
живота и сваком ко је није
прочитао, препоручио бих да
то уради.

Дом омладине Панчево расписује четрдесет трећи конкурс
за Зборник поезије и кратке
прозе младих с простора бивше Југославије – „Рукописи 43”.
Право учешћа имају сви аутори између петнаест и тридесет
година који пишу на ексјугословенским језицима, као и на
језицима националних мањина у Републици Србији. Конкурс ће бити отворен до 21.
фебруара.
На конкурсу се може учествовати поезијом и/или кратком прозом. Потребно је послати до три песме и/или три
кратке приче: песме дужине до
две, а приче до три куцане стране (за приче до седам хиљада
карактера, величина фонта 12),
потписане пуним именом и
презименом, годином рођења,
адресом становања (држављанством у случају да аутор живи
у иностранству), бројем теле-

фона и имејлом. Моле се аутори да личне податке оставе и у
„телу” мејла и на почетку фајла с радовима, затим да песме
односно приче буду у једном
Word документу, да се не шаљу

компресовано (ZIP, RAR итд.)
и без екстерних линкова, као и
да се поштују дијакритички
знаци (слова ч, ћ, ђ, ш, џ) и
пра во пи сна пра ви ла. Имејл
адре са на ко ју тре ба сла ти

радо ве је zbornikrukopisi@
gmail.com.
Дом омладине Панчево препоручује слање радова електронском поштом, а обичном
поштом само уколико аутори
нису у могућности да пошаљу
радове другачије. У том случају адреса је: Дом омладине Панчево, Светог Саве 10, 26000
Панчево, Србија (с назнаком
„за Рукописе 43”). Моле се аутори да поштују правила конкурса и рок за слање радова.
„Рукописи 43” изаћи ће из
штампе почетком маја текуће
године, а за мај је у плану и
промоција, односно тродневни фестивал у Панчеву. Ауторима из Босне и Херцеговине,
Хрватске, Словеније, Македоније и Црне Горе који не буду
били у могућности да дођу на
промоцију Зборника ауторски
при мер ци ће би ти по сла ти
поштом.
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Петак, 17. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ИВАН АЛЕКСИЈЕВИЋ, ПИЈАНИСТА

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР”

УЖИВАМ У СВОМ ПОСЛУ

Фабрика за таленте

Иван Алексијевић је рођен 1971.
године у Панчеву. Завршио је
Нижу музичку школу „Јован
Бандур”, а затим Средњу музичку школу „Станковић”. У
„Биг бенду” Радио-телевизије
Србије ради од 1995. Свирао је
у више џез састава, с Рамбом
Амадеусом је активно радио од
1998. до 2004. године, а сада
сарађују на пројекту „Вече гломазне поезије”. И дан-данас наступа с бендом „Коља”. Свирао
је на албумима многих познатих музичара и бендова, као
што су Здравко Чолић, Шабан
Бајрамовић, Дејан Цукић, „Лаки пингвини”, „Ван Гог”, „Бајага и инструктори” и многи други.
ПАНЧЕВАЦ: Ко је открио ваш
таленат за свирање?
ИВАН АЛЕКСИЈЕВИЋ: Нико у породици није свирао, али

Међутим, има људи који имају
савршен слух, они сваком звуку из природе који чују могу
да одреде тонску висину. Осим
апсолутног слуха, још већи дар
је написати песму. То не може
свако. Има људи који су фантастични виртуози на инструментима или аранжери, али не
умеју да напишу песму.
l Како је почела ваша музичка каријера?
– Када сам се почетком деведесетих вратио из војске, почео
сам да свирам. У Београду је
тада било четири-пет клубова
који су одлично радили. Имао
сам срећу да сам имао подршку старијих колега. Издвојио
бих бубњара Луку Бошковића,
диван човек, стара гарда. Ту је
био и Раде Булатовић Чеја... Неко време смо свирали као трио.
Тако сам се калио, од тих

„Сава”. Гости су били Дадо Топић, Влатко Стефановски и
Рамбо Амадеус. Увек сам изузетно поштовао тај посао аранжера за симфонијски оркестар,
јер захтева велико знање. Било
је доста и других изазова. На
пример, концерти с Бобијем
Шуом и Чаком Финлијем, па
позив да гостујем у Скопљу и
свирам с њиховом „Биг бендом”. Они су изводили музику
групе „Radiohead” у обради најбољих аранжера који тренутно
постоје, а концерт смо имали
у Скопској филхармонији.
l Бавите се и компоновањем...
– Направио сам пар излета
2000. и 2001. године. Имао сам
квинтет, у којем је био и Душан Иванишевић, и свирали
смо неке моје композиције. Наступали смо и у Будимпешти,
у сали Радија, звали су нас као

бендови по свету гасе, а један
овакав бенд у Србији траје више од седам деценија. За њега
је био изазов да свира с нама.
l Ваша супруга Александра
се такође бави музиком?
– Она се бави педагошким
радом и певањем. У „Београдском диксиленд оркестру” има
стални ангажман. Има велико
искуство у студијском раду, све
оне сонгове који се чују на дечјим каналима певала је углавном она. Имамо и заједнички
квинтет и повремено наступамо. Имаћемо два концерта у
Словенији у фебруару.
l Да ли више уживате у великим концертима или малим
клупским свиркама?
– Свирао сам с Рамбом три
пута на „мејн стејџу” на „Егзиту”, лепо је када се испред тебе
нађе тридесет хиљада људи.

се музика некако увек подразумевала. Деда, који је био бечки
ђак, кад сам био мали, пуштао
ми је опере. То ми је било чудно, али интересантно... Имали
смо у кући клавир, који сам ја
почео да свирам по принципу:
хајде, кад је ту, да видимо чему
служи... Сећам се да сам одсвирао ону стару шпицу за ТВ дневник. Слушао сам, па почео да
набадам и успео сам да скинем
комплетну мелодију. Мој отац
је певао као млад, али никада
није био професионални музичар. Једном нам је у кућу дошао господин Мунћан, тадашњи директор Музичке школе.
Рекао је: „Је л’ ти чујеш шта
овај мали свира?” Тада сам имао
пет година и то је заиста била
компликована мелодија, али
шта дете зна шта је тешко. Онда је он мало свирао да ја нешто певам, након чега је рекао
да сам јако талентован... Питао
ме је да ли бих ишао у музичку
школу, а ја сам био одушевљен.
Тако је све почело.
l Колико је битна подршка
на почетку једне музичке каријере?
– То је најбитније. Имао сам
срећу да су моји родитељи имали пуно разумевања. Пустили
су да све иде својим путем, нису ме терали да вежбам. Некада сам вежбање прескакао по
дан-два, јер ме је и спорт веома привлачио. Живео сам поред стадиона и кошаркашког
терена. Али кад седнем да свирам, проведем по сат, два, три
уз клавир. И та вежба је давала
резултате.
l Колико је дар пресудан?
– Дар је код некога изражен
више, код некога мање. Једна
професорка на Академији рекла ми је да имам одличан
слух. Док седим и причам с
неким, знам који су тонови у
песми која иде у позадини.

старијих колега сам куповао фазоне и полако напредовао.
l Шта је био ваш музички
сан?
– Као клинац сам маштао да
свирам у великом џез оркестру,
то ми је било нешто феноменално. Отац ми је био камерман на телевизији и једном ме
је повео на неко снимање у Кошутњак. Не знам која је емисија била у питању, јер сам био
клинац, али се сећам Великог
џез оркестра. Било је пуно дувача, ритам-секција и са стране један пијаниста. Био сам опчињен, рекао сам себи да морам то да будем кад порастем.
l Како сте постали члан „Биг
бенда”?
– Неких шест месеци 1997.
године живео сам и свирао у
Грчкој. Једне вечери је у клубу
где сам радио конобар рекао
да имам телефонски позив из
Београда. Из Великог џез оркестра су ме звали на аудицију,
јер су после дужег низа година
желели да попуне бенд и доведу млађе људе. Прошао сам на
аудицији и, ето, већ двадесет
две године то ми је највећа музичка и животна преокупација. Али и задовољство, јер јако
волим тај посао. Занимљиво је
и узбудљиво, концертна сезона
траје без прекида, ту су снимања, путовања, гостовања... Ево,
сад у фебруару, после тридесет
година, наступиће заједно биг
бендови из Београда, Загреба и
Љубљане. Свираћемо у сва три
града и то ће се звати „Џамбо
концерти”. Сви ћемо бити заједно на бини, то ће бити прави музички спектакл.
l Шта ти је до сада био највећи изазов?
– Једном сам био у прилици
да пишем аранжмане за велики оркестар. Написао сам три-четири аранжмана за концерт
„Рокери певају џез” у Центру

најперспективнији млади бенд.
Имао сам и један џез квинтет
пре десетак година и тада сам
објавио један компакт-диск.
Међутим, веома ми је тешко
да се одлучим за ауторски рад.
Пуно сам музике свирао, поготово поп, џез и рок, па су ми
критеријуми високи. Сада припремам нешто са својим триом и то би требало да буде објављено у фебруару.
l Наступали сте с великим
бројем наших музичара?
– И даље наступам с бендом
„Коља” и Рамбом Амадеусом.
С Рамбом радим „Вече гломазне поезије”. Они су ми иначе и
велики пријатељи и имају разумевања за моје обавезе у „Биг
бенду”. Сарађивао сам с „Ван
Гогом”, „Фрајлама” и „Лаким
пингвинима”, па с Тањом Бањанин, Беби Дол, Иваном Петерс, Јеленом Петошевић, Здравком Чолићем, Владом Георгиевом, Дејаном Цукићем, Шабаном Бајрамовићем, Бајагом,
Кристином и Александром Ковач, Жељком Васићем... Мени
прија тај студијски рад, волим
када ме зову. Они, наравно, траже да тим нумерама дам неки
свој печат. Неке од тих песама
су постале велики хитови.
l Које су то највеће звезде с
којима сте имали прилику да
свирате?
– Један од њих је Боби Шу, а
други Чак Финли. Он је трубач
који има импресивну дискографију. Свирао је у MGM-у за
Мајкла Џексона, Шаку Кан...
Најлепше је што су ти највећи
музичари веома једноставни
људи. Наша продукција је Финлију послала позив, а он је одговорио да никад није био у
Београду, да је чуо да лепо свирамо и да би могао да дође. А
после концерта све нас је одвео на пиће. Казао је да је импре си о ни ран јер се ве ли ки

Али и свирке у клубу за десеторо људи могу да буду невероватно инспиративне.
l Иако сте радили с великим звездама и стално путујете, наши суграђани вас веома
често могу срести у граду и на
локалним свиркама.
– Велики сам локалпатриота, колеге ме стално задиркују: ти и твоје Панчево! После
сва ког по сла жу рим ова мо.
Панчево је, и поред свих турбуленција, остало релативно
миран град. Виђам своје прија те ље, што ми ја ко при ја.
Имам и свој музички мир. Не
лупа ми комшија када свирам
у једанаест ноћу.
l Колико вам је значило за
професионални и лични развој то што сте из Панчева?
– Панчево је шездесетих и
седамдесетих било развијена
културна средина. И дан-данас
је тако. Наши родитељи су имали тај императив да мораш да
се бавиш музиком или спортом. Мој рођени брат је отишао
на фудбал, а ја се бавим музиком. Из нашег града су неки
сјајни музичари и људи: Душан
Иванишевић, Огњен Поповић,
Бане Глуваков, Душан Новаков,
Филип Крумес... Сви они поседују врхунски квалитет.
l На шта сте највише поносни?
– Мислим да сам сачувао неки интегритет. Немам разлога
да се стидим ни због чега што
сам радио. Сарађивао сам с
многима и с већином сам остао
пријатељ и дан-данас. Веома
сам поносан на своју породицу, на то што сам двадесет две
године на једном послу на који и данас једва чекам да одем.
И на то што успевам да живим
фино и радим лепу музику, а
да не морам да правим никакве компромисе.
Мирјана Марић

Ученици школе сваке године добијају бројне награде
Пијанисти Никола Рацков,
Марина Арсенијевић, Габриела и Иван Динић и Марија
Лигети Балинт, кларинетисти
Вељко Кленковски и Огњен
Поповић, виолинисти Ернест
Крумес и Милан Бергинц, етномузиколог Селена Ракочевић, диригент Борис Матијевић, професори Вера Царина
и Михајло Јовић – само су
неки од познатих музичара и
педагога који су закорачили
у свет класике у Музичкој
школи „Јован Бандур”.
Ова средњошколска образовна институција једна је од
најцењенијих не само у Панчеву већ и у Србији. Постоји
од 16. јануара 1950, када је
Повереништво за просвету и
културу Главног извршног одбора АП Војводине предложило Министарству просвете Србије да се у Панчеву
отвори музички течај са одсецима за гудачке и дувачке
инструменте и соло певаче.
Овај предлог је прихваћен,
а крајем те године је формирана Нижа музичка школа.
Десет година касније, септембра 1960. године, она постаје Школа за основно музичко образовање „Јован Бандур”, а њено седиште постаје
зграда у центру града, саграђе на да ле ке 1891. го ди не.
Променила је неколико власника док није национализована 1959. године, а због
своје лепоте под заштитом је
Завода за заштиту споменика културе.

девојчице уче прве ноте, а ученици се образују за нижу музичку школу и четворогодишње средње образовање за два
профила: музички извођач на
вокално-инструменталном одсеку и музички сарадник на
теоретском одсеку.
Ову школу похађа више од
три стотине ђака, а њени ученици се сваке године такмиче на бројним музичким такмичењима широм Србије и
увек освајају награде. У оквиру школе делују и оркестар
хармоника, као и гудачки, дувачки и тамбурашки оркестар.
Сваке године поводом обележавања дана школе одржавају се концерти на којима наступају њени ученици, професори, камерни састави, оркестри и хорови.
Многи од оних који су завршили школу „Јован Бандур” нису хтели да остану на
томе, већ су настављали школовање на бројним музичким
академијама у земљи и иностранству. Тамо су без икаквих про бле ма про ла зи ли
пријемне испите, што довољно говори о томе да је рад
професора у „Бандуру” на врхунском нивоу.
Музичка школа „Јован Бандур” сарађује с Факултетом
музичке уметности у Београду и с београдским средњим
музичким школама „Јосиф
Маринковић”, „Ватрослав Лисински”, „Boјислав Вучковић”
и „Стеван Стојановић Мокрањац”. Ђаци и професори „Бан-

Многи од оних који су били ђаци ове школе
наставили су школовање у иностранству
У Музичкој школи „Јован
Бандур” данас постоје одсеци за клавир, соло певање, гудачке и дувачке инструменте, хармонику, солфеђо итд.
Ова образовна установа има
двадесет специјализованих
учионица за извођење теоретских предмета и индивидуалне наставе, као и библиотеку с више хиљада наслова
музичке литературе и носача
музике. Школа има и своју
музичку дворану, у којој њени ученици често држе концерте.
У Музичкој школи „Јован
Бандур” постоји и забавиште,
у којем најмлађи дечаци и

дура” често наступају с колегама из тих школа, а имају
добре односе и с Музичком
школом у Кикинди, као и с
многим градским установама у Панчеву.
На пример, ученици школе „Јован Бандур” често наступају у Дому за лица са
оштећеним видом, у Клубу за
одрасла и стара лица и у Геронтолошком центру на Котежу. У оквиру сарадње с Градском управом Панчева, ученици Музичке школе свирају
на свечаностима које се организују за вуковце и ученике генерације.
М. Глигорић

Школа има неколико оркестара
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КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/322-04-94. (287724)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, шпорете,
све остало. 061/206-26-24. (287724)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287558)
КУПУЈЕМ сатове – старе ручне,
зидне, подне и делове.
064/305-80-73. (287574)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (287534)

ВОЗИЛА
ПОНУДА
ПЕЖО 206, 1.1, 2001, атестиран плин, металик плав.
064/856-60-65. (287517)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 3 В, 2003,
одличан, клима. 064/142-55-93.
(287517)
ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6, дизел,
регистрован. Тел. 063/778-8133, 013/332-384. (287525)
ПРОДАЈЕМ шлепер рено премијум, 420 R, 2002. годиште,
исправан. Тел. 063/103-04-33.
(287547)
ГОЛФ 1.9, ТДИ, 1994. годиште,
мотор добар, лимарија урађена.. Милан, 063/720-21-54.
(287544)
ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ, 2006, регистрован. 064/587-50-24. (287594)
КАУЧ, тросед, две фотеље, сеф,
пећ на чврсто гориво. 064/29046-44. (287541)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у
Качареву. Тел. 601-281. (287055/6/р)

ПРОДАЕМО пећ на струју елинд
2 кв. 063/537-003. (287521)
ПРОДАЈЕМО фрижидер 110
литара „аристон”, мало коришћен. 063/537-003. (287521)
ПРОДАЈЕМО полован намештај. 063/537-003. (287521)

ГАРАЖЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

нуди све врсте

ВЕШ-МАШИНА miele као нова,
150 евра, велики замрзивач са
фиокама. 064/455-69-50. (287554)

ПРОДАЈЕМ плац са ново сазиданим објектом, 7 ари стара
Миса 064/514-12-98 (СМС)

ИСПОРУКА ОДМАХ

угља

064/158-44-10, 063/101-11-47

ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, дигитална клима, шест
брзина. 064/130-36-02. (287594)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ зидану
гаражу на Котежу 2. 062/222553. (287671)

ДАЧИЈА логан, 1.4, 2005,
160.000 км, истекла регистрација. 064/587-50-24. (287594)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Котежу 1, код Максија. 063/12255-22. (287689)

ПУНТО 1.2, 2007, петора врата,
атестиран плин, власник.
064/587-50-24. (287594)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу, у
колективној гаражи, приземље.
063/122-55-22. (287683)

КУПОПРОДАЈА
ОГРЕВНО дрво: багрем, буква,
храст, бесплатан превоз. Попуст пензионерима. 064/35603-93. (286602)
СУВО ДРВО, са превозом, мерењем код вас, 4.500. 066/57625-92. (287299)
ПРОДАЈЕМ шпорет на дрва
АПН 4, пуромат. 061/644-6207. (287515)
ПРОДАЈЕМ због селидбе: шпорет смедеревац, електрични
шпорет, трпезаријски сто и столице, кожни тросед, ормани
храстови, комбиновани фрижидер, дечји бицикли, дечји кревети на спрат. 064/367-96-96. (287523)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ пола куће и 60 ари
земље. 064/182-41-36. (287528)
АЛФА плам камин, фрижидер,
веш-машина, комбиновани
фрижидер, столице. 063/86182-66. (287672)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

ОТКУП возила, алата, продаја
делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (287154)

ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (287154)

061/176‐34‐08

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ШТЕНЦИ бишона на продају.
Тел. 063/162-97-65, 013/21054-79. (287678)

ДЕТЕЛИНА, 1500 ала, 200 динара, продајем одједном.
062/465-777. (287712)
ПРОДАЈЕМ повољно орман,
комоду, персијски тепих и кауч. Тел. 631-78-30. (287693)
(2/285971)

КУПУЈЕМ возила од 100 до
1.000 евра, стање небитно, исплата реална! Позвати на број:
060/135-08-48 (СМС)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.600, столови од
4.500. 060/600-14-52. (287705)

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ПОТРАЖЊА

за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– 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: 31. јануар 2020.

НА ПРОДАЈУ плац, градако
грађевинско земљиште, 28 ара,
на Кудељарцу. Срећна куповина. 064/256-61-64. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац 26 ари, 50.000
евра. Јабучки пут. 063/853-6300. (286728)
ИНВЕСТИТОРУ потребан плац
за изградњу випшепородичног
стамбеног објекта. Плацеви већи од 6 ари на локацији ужег и
ширег центра града. 064/12852-21. (ф)
НА ПРОДАЈУ кућа у Сокобањи,
код стационара, 300 квм, чука
2. 063/248-254. (287148)

ПРОДАЈЕМ плац у Јабуковом
цвету на Дунаву. 069/158-6376. (287738)
ПРОДАЈЕМ плац на Златибору,
цена 800 евра. 069/158-63-76.
(287738)
ПРОДАЈЕМ викендицу у Јабуковом цвету, на Дунаву.
069/158-63-76. (287738)
БРЕСТОВАЦ, укњижена, 84 +
20 помоћни, 7.50 ари, 16.500.
(67), 063/744-28-66. (287731)
ПЛАЦ, Миса, 6 ари, 11.000,
широк фронт. (67), 063/74428-66. (287731)
ПЛАЦ, Миса, 4.5 ари, темељ,
папири, 19.500. (67), 063/74428-66. (287731)
ПРОДАЈЕМ четири и по ланца,
грађевинског земљишта северна зона, преко пута „Секиног
салаша. 062/102-89-16. (287546)

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

СВИЊСКЕ полутке на продају.
Тел. 060/500-30-91, 013/632145. (287593)

ОГЛАШАВА

ПРОДАЈЕМ трајножарећи шпорет на дрва. Завати после 17
сати. 060/163-35-95. (287610)

КОНКУРС

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

ХИТНО продајем кућу. Тел.
355-039. (287533)

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

СУДОПЕРУ, остале кухињске
елементе, судопера, 3.000 динара, нова. 063/773-45-97. (287603)

расписује

ВРШАЦ - куЋа за продају, 100
квм, центар града. Цена 45.000
евра. Хитно. Телефон 064/91999-62. (СМС)

ПРОДАЈЕМ замрзивач, ТА пећ,
регал, отоман, кауч, сто, столице. 064/144-37-65. (287592)

ПРОДАЈЕМ добро очуване две
комоде, сто, кревет и две фотеље. 060/876-08-27. (287606)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

ПЛАЦ, Баваништански пут,
асвалт, струја, вода, 29 ари.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (287383)
КУЋА, укњижена, усељива, 12
ари, подрум, помоћне просторије. Старчево, 065/262-40-30.
(287615)
БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице. Договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(287646)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ легализовану кућу у Војловици, са мојом доплатом. 062/322-298.
(287667)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву –
Топола, са плацем од 7 ари, 20
квм, повољно. 064/134-97-60.
(287495)

ПОНУДА

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора
врата, атестиран плин, 85.000
км, власник. 064/130-36-02.
(287594)

Стовариште „Близанци”

ПРОДАЈЕМО усисивач кирби
сентриа, нов, неупотребљаван,
цена по договору. 063/537-003.
(287521)

(4/287558)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора
врата, фул опрема, власник.
064/130-36-02. (287594)

КУПУЈЕМ сатове, ордење, пенкала, значке, фотоапарате,
плоче, ситне антиквитете.
066/354-412. (287714)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
окућницом у Иванову, на плацу
17 ари, легализовано, власништво. 062/415-359, 064/828-3626. (287293)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крнете.
Тел. 063/103-04-33. (287547)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 10 ари,
викендица, струја, вода,
17.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287591)
ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 130 квм,
приземна, колски, гаража, одлична. 064/928-89-68. (287579)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
ливадице. 319-754, 061/153-3461. (287577)
КУЋА, центар, две етаже. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50. (287614)

ПРОДАЈЕМ јагњад. 064/61137-09. (287658)
НА ПРОДАЈУ балирана детелина, екстра квалитета. Тел.
064/539-62-04. (287728)
ТА пећ, кожна гарнитура, алфа
плам пећ, спаваћа соба, ормани, писаћи сто, полице за књиге,
маина за сушење, француски
лежај,. Фрижидер, трпезаријски
сто. 0647155-38-13. (287729)
ТОВНЕ свиње и прасићи, превоз и клање. 063/812-36-04.
(2877329

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, каблове, олово, бакар,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-7793. (287724)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парц. топ.бр.3350 и 3351 К.О.Панчево, за изградњу два вишепородична стамбена објекта и
једног помоћног објекта гараже, у Улици Стевице
Јовановића бр. 5 у Панчеву, израђен од стране
пројектног бироа „ТС архитектура” Ћуприја, за инвеститорa „Баз Инвест 013” ДOO, Панчево
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 17. 01.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допунe Плана генералне регулације
Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву
Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву, (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 17. 01. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Петак, 17. јануар 2020.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ТЕСЛА, леп двособан, IV без
лифта, преко пута „Лидла”,
31.000. (396), „Лајф”, 061/66291-48. (287646)

ДОБРОВОЉАЧКА, усељива
трособна, 4.2 ара, 28.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(287675)

ШАРМАНТАН пентхаус, центар, 171 квм, 119.000 евра.
АМК некретнине, 061/262-0844. (287656)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 7 ари,
70 квм, ЦГ, гаража, 22.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

УЛИЧНИ део куће, зсебан улаз,
војловица, 56 квм, двособан.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

ИЗДАЈЕМ плац погодан за стовариште, код Млекаре.
064/169-68-54. (287697)

ШИРИ центар, 91 квм, четворосбан, дуплекс, III, ЦГ, лифт.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)

ПРОДАЈЕМ кућу, Банатско Ново Село, 19 ари плаца.
066/887-84-00. (287585)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште, северна зона, 110 ари, 1.700
евра, струја, вода. 064/136-4200. (287722)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

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

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

НА ПРОДАЈУ башта, грађ. Зона, Јабучки пут, 28 ари.
069/448-68-78. (28701)
НОВА кућа, Јабучки пут, 111
квм, укњижена, власник, 79.000
евра. 065/258-87-77. (287706)
СТАРЧЕВО, продајем кућу.
014/633-220. (287707)
СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра. 064/136-42-00.
(287722)
НОВА МИСА, 180 квм, гаража,
1.4 ара, 60.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (287687)
ПЛАЦ 6 асри, 1/1, са три стамбене јединице, 100 квм + 70
квм + 60 квм. Посебни улази,
за сваку, три бројила, 43.000
евра. Миса, договор. 063/80407-85. (287727)
КУЋА, 100 квм, усељива, 20.000
вра, Козарачка 10. 063/721-6213. (287727)
КУЋА, монтажна, нова, 70 квм,
Козарачка 10-ц, усељива,
15.000 евра, нова, 2 ара.
063/721-62-13. (287727)
КУЋА, 60 квм, 13.000 евра, Миса, Козарачка 10-а, 2 ара.
063/721-62-13. (287727)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ кућу или грађевинско
земљиште, у центру Панчева,
погодно за изградњу вишеспратног стамбеног објекта. 060/14809-30, 063/187-66-07. (287679)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (287736)

КОТЕЖ 2, троипособан, ЦГ, три
спаваће собе, без улагања,
55.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287591)
СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287591)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан, 70
квм, и очувану „багат” машину,
повољно. 064/212-32-94. (287493)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 46
квм, Панчево, Моше Пијаде 58,
39.000 евра. 062/294-329. (287497)
ШИРИ центар, нови станови, 54
квм, 59 квм, 69 квм. Власник.
063/208-352, 063/813-91-71. (287514)
ПРОДАЈЕМ трособан у строгом
цвентру, на првом спрату, повољно. 066/937-00-13. (287581)
СТРОГИ центар, салонски, 173
квм, четворособан. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (287583)

doo
КУПУЈЕМ кућу на новој Миси
или већи стан,. 060/035-33-63.
(287555)

СТАНОВИ
ПОНУДА
СОДАРА, војна зграда, двоипосоан, XIIX, усељив, власник.
064/327-54-10. (287557)
ТЕСЛА, 62 квм, високо приземље, ЦГ, реновиран, власник.
060/095-83-05. (287560)
ПРОДАЈЕМ без посредника
приземни, укњижени дворишни
стан, у строгом центру, од 60
квм, као и велики регал и две
велике фотеље. Тел. 064/47846-80. (287568)

ИЗДАЈЕМ ДВА ЛОКАЛА,
76 и 68 квм, на транзитном путу, у Книћаниновој, на окретници
локала 14, новоградња:
први разрађен
за пекару, други
неусељаван....
Угао улице, шлеперски
прилаз, за све намене.

064/026-90-54
(7/287739)

СТРЕЛИШТЕ, 43 квм, већи једнособан, I, TA, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287676)
СТРЕЛИШТЕ, лукс трособан
стан, 96 квм, IV, ЦГ, власник,
укњижен. 064/163-57-59. (287680)
НОВА МИСА, трособан, III, 68
квм, ЕГ, 43.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (287697)
ЦЕНТАР, прелеп, новији трособан, II, ЦГ, 68.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (287675)
КОТЕЖ 2, трособан, дуплекс,
70 квм, IV, 42.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (287697)
КОТЕЖ 1, једнособан, IV, 37
квм, ЦГ, 23.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (287697)
ДВОСОБАН, центар, ПР + I,
100 квм, 80.000. (67), 063/74428-66. (287731)
ДВОСОБАН, Тесла, ВП, ТА,
празан, тераса, 37.500. (67),
063/744-28-66. (287731)
ДВОИПОСОБАН, Стрелиште,
II, ЦГ, лифт, 66 квм, 48.000.
(67), 063/744-28-66. (287731)

AMBeR

КУПУЈЕМО двособан, једноипособан, исплата одмах. 063/83623-83. (287591)
ЗА КУПЦЕ на чекању Агенцији
„Лајф” потребне куће и станови. 061/662-91-48. (287646)
КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. (287697)

KnjiæDUDLGDURWHND
9HOMND3HWURYLýD6WUHOLäWH

СТАНОВИ

PRO

Ul. Žarka Fogaraša 20
Prodaja lokala u novoizgrađenoj
zgradi: -19m²
Kontakt: Maja-0638179404
Ljilja-0643257318
СТРОГИ центар, салонски, 38
квм, укњижен, 24.500 евра.
(470), „Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71. (287583)
ГАРСОЊЕРА, 18, ЦГ, 13.000;
плац Стрелиште, 10 ари, договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(287605)
ЦЕНТАР, 65 квм, 3.0, ЕГ, 28.000;
локали, 26 квм, 36 квм, одлични.
(338), „Јанковић”, 348-025. (287605)
КОТЕЖ 1, двособанм 58 квм,
лифт, IX, 38.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (287614)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 103 квм,
новоградња. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (287614)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан, 30
квм, Содара, Моравска 3.
063/764-49-23. (287631)
ЛАВА ТОЛСТОЈА, троипособан
дуплекс, 96 квм, са паркинг местом, 80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (287646)
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ДВОИПОСОБАН стан, 66 квм, у
строгом центру, 58.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-10-92.
(287737)
ТЕСЛА, „Авив”, сладак двособан, „Љубичево”, 36.900 евра.
АМК некретнине, 061/262-0844. (287656)

ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ стан у центру Панчева. Погодно за пословни простор. 065/551-17-22 (СМС)
ПОВОЉНО издајем полунамештен једноипособан стан, Котеж 2. Тел. 064/134-06-16. (287663)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса.
060/011-96-66. (287694>)
ДВОСОБАН стан, 60 квм + лођа, Котеж 2, реновиран, савремено опремљен. 063/701-1131. (1287530)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ једнособан или једноипособан стан. Исплата
истог дана. 064/385-41-15.
(287498)
АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно потребни станови, исплата одмах.
060/551-64-50. (287675)
КУПУЈЕМ атрактивне станове и
куће. Исплата одмах. Агенција
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (287736)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”, потербни станови, куће, све локације,
брза реализација. 063/744-2866. (287731)
КУПУЈЕМ једнособан стан на
Тесли, без посредника.
064/586-89-04. (287562)
ПОТРАЖЊА без посредника,
купујем двособан стан на Содари, до IV спрат, обавезан лифт
и ЦГ, кеш исплата. 063/637673, 063/700-34-03. (287564)

igracaka i raznih poklona
Tapeta samolepljivih

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65
квм, Новосељански пут 49,
066/310-029. (287476/р)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

КОТЕЖ 2, двособан + доградња
+ надоградња, 150 квм, 55.000.
(67), 063/744-28-66. (287731)
СТРЕЛИШТЕ, V, ЦГ, 37, сређен,д ве терасе, 23.000. (67),
063/744-28-66. (287731)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж, ниско
приземље, 35, ЦГ, 20.000. (67),
063/744-28-66. (287731)
ТЕСЛА, IV, TA, празан, код
Авива, 32.000. (67), 063/74428-66. (287731)
ТРОСОБАН, Тесла, IV, 88, тросаобан, ЦГ, 55.000. (67),
063/744-28-66. (287731)

U ponudi:
veliki asortiman
äkolskog pribora

ИЗДАЈЕМ полунамештен двособан стан, Котеж 1, код Фабега,
IV спрат. 063/163-52-05. (287537)

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево, 68
квм, заебна, двориште, 100
евра. 064/305-80-73. (287574)

ЦЕНТАР, издајем двособан
комплетно намештен стан, II
спрат, 061/180-38-97. (1287548)
ИЗДАЈЕМ супер комфорну кућус а три трособна одвојена
стана са гаражама. 063/80109-85, 063/301-151. (287598)
ИЗДАЈЕМ у центру комплетно
намештен мањи двособан стан
са централним грејањем, 200
евра, у цену урачунато грејање., 064/919-36-22. (287575)

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

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,с
амце, студњенте, раднички
смештај центар. 063/502-211.
(287570)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у Самачком, пожељно ученику.
064/348-07-60. (287410)
ЛЕП комфоран,г рејање, намештен, дворишни стан, једнособан. Стрелиште, 064/218-83-45,
013/362-406. (287628)
СТРОГИ центар, нептун, двособан, комфоран, ЦГ; опремљен,
250 евра депозит. 063/436-696.
(287600)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, ЦГ, делимично намештен, брачним паровима на дуће, потребни кухињски елементи. 064/555-75-75- (287601)
ИЗДАЈЕ се намештен трособан
стан у строгом центру.
064/267-50-40. (197617)
ИЗДАЈЕМ супер кућу поодну за
раднике, фирму. 063/301-151.
(287598)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, одмах усељива,
wi/fi, паркинг, повољно.
060/691-88-23. (287627)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан
стан у Моравксој, изнад Максиjа. Тел. 063/528-610. (287631)
ИЗДАЈЕМ лукс намештен стан,
55 квм, Иве Курјачког 8, Маргита. 064/118-64-57.
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
реновиран, ЦГ, Содара, Моравска, III спрат. 063/528-610.
(287647)

ИЗДАЈЕМ реновиран полунамештен, дворишни, стан код Аутоцентра „Зоки”. 064/366-07-98.
(287655)
ГАРСОЊЕРА, центар, ТА, wi/fi,
намештена, 25 квм, 135 евра.
069/113-00-73. (287645)
НАМЕШТЕН једнособан, дворишни, ТА, код Хотела Тамиш,
90 евра. 064/122-48-07.
(287718)
ИЗДАЈЕ се стан 35 квм, Цара
Душана 38. Централно грејање.
062/886-56-02. (287720)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, I, 35,
ТА, празан. 069/733-286. (287731)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локале 72 и 130 квм,
Војводе Путника 29. 063/278250.
ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и више
канцеларијских простора АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (287505)
ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, Његошева бр. 2. Тел. 065/334-32-80.
(287488)
ЦЕНТАР, приземље, локал +
стан, 98 квм, до улице. (67),
063/744-28-66. (287731)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, код
Аутобуске станице. 063/278421. (287318)
МАГАЦИНСКИ простор са посебним улазом и више производних погодна, са решеном
инфраструктуром. Јабука.
063/351-709. (287713)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у центру
Панчева. 064/866-22-70. (287686)
ИЗДАЈЕМ локал, строги центар,
код Робне куће, 30 + 15 квм.
063/372-124. (287691)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице, одличан, употребна,
све намене. 063/372-124. (287691)
ИЗДАЈЕМ лоак 70 квм, Ул. Р.
Путника 14-а. Тел. 063/540-209.
(287549)
ПРОДАЈЕМ локал 62 квм, повољно, може замена. 065/51052-56. (287621)
ЛОКАЛ 30 квм, магацин 60
квм, Светог Саве 18, издајем.
064/948-71-22. (287611)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, опремљен салон лепоте, може празан. 063/734-82-31. (287636)

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБАН вулканизер или помоћни радник за вулканизерске
послове. Могућност обуке.
013/251-17-22, 066/432-821 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за чишћење
зграда. Тел. 060/529-20-30. (287665)

ПОТРЕБАН вулканизер или помоћни радник за вулканизерске
послове. Могућност обуке.
065/551-17-22 (СМС)
ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ потребан бравар и помоћни радник.
063/315-268. (286953)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера.
060/664-60-06. (287295)
ПОТРЕБНА радница за рад на
роштиљу у Маркету „Идеал”.
063/855-65-56, 063/133-14-64.
(287470)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. Младенов, 063/286-914.
(287438/9)
ПОТРЕБНА радница у Маркету
„Идеал” на Стрелишту. 013/333160, 063/106-02-84. (287470)
ДОО „Кутко” тражи точиоца на
пумпи. Контакт: Небојша,
063/213-877. (ф)
ПОТРЕБНА медицинска сестра
за рад са искуством и потребна
радница за рад у кухињи. Позвати сваког дана од 9 до 16
сати. 065/523-05-95. (ф)

CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (287428)
ПОТРЕБНА млађа женска особа за рад на бувљаку, козметика. 064/942-91-39. (287742)
РЕСТОРАНУ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88, потребна куварица, све информације на
063/278-250. (287699)
ПОТРЕБАН помоћни радник/радница за рад у производњи пекаре и продавачица.
063/606-330. (287704)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

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

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

– 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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ПОСАО

СТР „ЗОКА”

ПОНУДА

Панчево, Козарачка бр. 80

ПОТРЕБАН озбиљан мајстор и
помоћни рaдник за молерскогипсарске радове. 063/861-4400. (287709)

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ПРОДАЈЕМ посао у раду, ћевабџиницу са комплетним инвентаром. Локал у закупу.
061/807-62-99. (287702)

1. Возач Ц категорије.......................1 извршилац,
на неодређено време

ОГЛАС

2. Возач Ц и Е категорије ................1 извршилац,
на неодређено време
ТАПЕТАР са искуством, потребан фирми. 060/370-99-99. (287711)
ЕСТЕТИК студио „Перла” потребна козметичарска и ученица за фризера. 065/344-54-66.
(287567)

DOO „ Hidrovod” , Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 ( Topola , kod Crne mačke )
013/341-292
TRAŽI:
1. Šefa gradilišta (IV ili VI stepen stručne spreme)
2. Pomoćne građevinske radnike
3. Automehaničar
4. Vozač C kategorije
5. Bagerista
6. Vodoinstalater
Prijava od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

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

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

ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 062/404-144. (287545)
ПОТРЕБНИ радници за постављање сателитских антена за телеком
Србије. 065/333-33-00. (287607)
ГОЛУБ такси тражи возаче таксија. Неопходни услови: завршена
средња саобраћајна школа, пет
година искуства на пословима
возача или поседовање Ц категорије са било којом средњом школом. Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима
од 8 до 16 сати. (287629)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS
тражи точиоце за рад на гасној
станици. Услови: средња стручна
спрема, годину дана радног искуства. Контакт Марија Симоновић, 060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (287629)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS
тражи возаче камиона. Неопходни услови: Ц и Е категорија,
АДР серфитифкат, минимум две
године радног искуства и поседовање тахографске картице.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима
од 8 до 16 сати. (287629)
ПОТРЕБАН оператер за рад на
машини за вез. Пожељно искуство. CV слати на szrmodelkids
@gmail.com (287640)
БИФЕУ у центру, хитно потребна
конобарица. 061/284-51-54. (287652)
РЕСТОРАНУ потребни куварица
и помоћна радница. 060/07434-85. (287659)
ПОТРЕБАН возач Б категорије
за доставу хране. 064/187-9810. (287725)
ПОТРЕБНЕ раднице за производњу кифлица. Услови сасвим
коректни. 060/693-30-99. (287726)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ВОДОИНСТАЛАТЕР са дугогодишњим искуством при изради и
адаптацији купатила. 060/74753-36. (287019)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (287660)

за следећа радна места:

Своје пријaве кандидати могу послати на email:
milostravica@yahoo.com
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ...........3 извршиoцa
2. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ..1 извршилац

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

3. ГРАФИЧКИ ИНЖЕЊЕР .................1 извршилац
4. ЧИСТАЧИЦА ...................................1 извршилац
Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email:
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа. За све информације
можете се обратити на број телефона: 069/44456-63.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС
Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба
бр. 99 на територији града Панчева
Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV
бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од
ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији Града
Панчева (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 17. 01. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Г рада Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

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

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.

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

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на планска решења.

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

Стовариште
„Топли дом”
тражи:

• два возача
Ц категорије
• руковаоца багера

КОНКУРС

Информације на
013/351-297,
063/233-446.
(5/287653)

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

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке
или трансфере из Панчева

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана Измене и допуне Генералног
урбанистичког плана Града Панчева
и

(7/274828)

ПОТРЕБАН радник за дубинско
прање возила. Перионица „Мака”. 061/551-95-31. (287692)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61. (287710)
ПОТРЕБАН радник и продавачица у пекари. 064/908-02-60.
(287635)

На основу одлуке директора Штампарија „6. октобар” доо Панчево, расписује

Измене и допуне Стратешке процене утицаја
Генералног урбанистичког плана Града
Панчева на животну средину
Излаже се на поновљени јавни увид Нацрт Плана
Измене и допуне Генералног урбанистичког плана
Града Панчева ( у даљем тексту План) и Измене и
допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана Града Панчева на животну средину (у даљем тексту Стратешка).
Поновљени јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. 01.
2020. године.
Наведени плански документи, биће изложени на
поновљени јавни увид, у згради Градске управе
Града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у
холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609,
сваког радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План и Стратешка ће бити доступни јавности и у
дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања поновљеног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи
Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на Планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената и Стретешке биће организована дана
22. 01. 2020. године у 13.30, у Малој сали зграде
градске управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
07. 02. 2020. године, са почетком у 13.30, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Петак, 17. јануар 2020.

ОГЛАСИ
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ПОСАО
После тешке болести, 8. јануара 2020. преминуо је наш тата

ПОТРАЖЊА
КЕРАМИЧАР, постављање свих
врста плочица и комплетна
адаптација купатила. 061/24929-90. (287019)
ПРАЊЕ намештаја, договор.
064/110-93-62. (287035)
ДРВОСЕЧА, исећи ће свако дрво
које смета. 063/369-846. (287486)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(287506)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање, кровови, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде, повољно. 063/865-80-49. (287508)
КЕРАМИЧАР, постављање свих
врста плочица и комплетна
адаптација купатила. Данијел.
061/249-29-90. (287490)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (287460)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (286054)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76. (287051)
ВРШИМ услуег транспорта са
доблом маски карго, до 800 кг.
064/130-36-02. (287594)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (287405)

ЕЛЕКТРИЧАР: попарвка, израда инсталација, ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
066/354-412. (287741)
КАМИОН кипер, превоз: шљунка, песка, ризле, свега, утовар и
одвоз шута. 060/474-74-57. (287734)
ЧИШЋЕЊА тавана, подрума,
одношење ствари, рушења шупа, бетона, обарање дрвећа.
060/035-47-40. (287551)
ЧИСТИМО таване, подруме,
дворишта, шупе, радимо све
послове. 061/631-51-46. (287724)

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД
Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево
и
Стратешку процену утицаја Измена и допуна
Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево на
животну средину
Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана
детаљне регулације -Подцелина 6ц- Нова депонија у насељеном месту Панчево (у даљем тексту
План) и Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6цНова депонија- у насељеном месту Панчево на
животну средину (у даљем тексту Стратешка).
Поновљени јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. 01.
2020.године.
Наведени плански документи биће изложени на
поновни јавни увид, у згради Градске управе Града
Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на
шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког
радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у
вези са огласом могу се добити путем телефона
013/353-304
План и Стратешка ће бити доступни јавности и у
дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања поновљеног јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем
писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената и Стратешке биће организована дана
22. 01. 2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде
градске управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
07. 02. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

ТВ и сателитске антене, монтажа, ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге: елекИПТВ, антена плус, дигитализаци- троинсталације, израда нових,
преправка, поправка старих, раја. 064/866-20-70. (2877159
ПОМОЋ У КУЋИ, чувала би стари- света. 063/644-353. (287532)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРАСКИ рају особу. 064/409-50-85. (287670)
ИЗРАДА металних конструкција, дови, гипсани радови, ламинат.
хала, биндера, гаража, тенди, кова- 061/283-66-41, 064/317-10-05.
не капије, ограде, грађевинска ли- (2878543)
РОЛО-НАЈ нуди израду, уградњу
марија. Тел. 064/068-10-85. (287513)
роло-челичина заштитна врата,
РАДИМО све физичке послове: тенда, најповољније. 063/894рушења кућа, зидова, обарање
21-80. (287620)
стаала, одношење ствари, итд.
РОЛО-НАЈ нуди: поправку,
064/122-69-78. (287551)
уградњу, ролетна, венецијанера,
ФИЗИОТЕРАПЕУТ са искуством, тракастих завеса, најповољније.
нуди своје услуге. Ђорђе.
063/894-21-80. (287620)
060/314-13-80. (287561)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ОЗБИЉНА, поуздана жена, чува- ролетне, комарници, венецијала би старије лице. 063/707-19- нери, све завесе, тенде, хармо88. (287589)
врата, роло-заштита. 063/816ПОМОЋ у кући, спремање и чи- 20-98, 013/351-498. (285778)
шћење. 063/160-75-19. (287584)
РОЛО-НАЈ нуди уградњу-израду
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. хармо-врата, туш-кабина, комарАлександар. 064/157-20-03. (287580) ника, најповољније. 063/894-21ЛАЛЕ, превозим кипером песак, 80. (287620)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипсаршљунак, сејанац, одвозим шут.
ски, фасадерски радови, постав064/354-69-94. (287569)
ка ламината. Проверите.
062/816-66-78. (287641)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, гаранција.
Www.baltokad.co.rs 065/347-5502, 011/288-30-18. (287717)

ЦВЕТАН ЦВЕТКОВСКИ
1950–2020.
Оставио си трагове који се не бришу,
сећања која не бледе,
доброту која се памти,
бол и тугу који су вечни.
Чувамо те у срцу.
Ћерка ЈЕЛЕНА и син ГОРАН
(44/287572)

Последњи поздрав
нашем

Последњи поздрав
мом другу

РАЗНО

СПРЕМАЊЕ и чишћење станова,
пеглање еша. 061/412-44-50. (287586)
ПОТРЕБАН посао ножног чувара, Тома. 064/085-92-33. (287634)
ПРЕВОЗ намештаја, робе, грађевинског материјала, селидбе...
Иван. 064/243-82-85. (287633)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е категорије на неодређено време.
0612/213-37-66. (287643)
ВОДИНСТАЛАТЕР, купатила поправке, преправке, вентили, славине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (287642)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25 година искукства. 013/251-78-97, 063/782-5148. (287721)
БРАВАРИЈА, заваривање, израда
металних елемената, намештаја,
ограда, врата, надстрешница.
060/667-26-66. (287651)

МОМАК, 1975. неожењен, инвалидски пензионер, упознао би девојку ради брака. 064/520-62-98
(СМС)
МАСЕРКА потребна за опуштајућу релакс масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69. (286777)
БЕСПЛАТНО становање жени
која би се бринула о старијем
пензионеру и водила домаћинство. 064/123-16-60. (287504)
ПОКЛАЊАМО пса расе лабрадор,
стар 7 месеци. Тел. 013/351-116,
063/185-28-26. (287604)
МУШКАРАЦ 186, 90-52, леп, није
се женио, тражи жену за брак,
удовице, пензионерке, све даме –
вис. 170, т – 85, од 40 до 56 година, волим буце, чекаћу те буцо.
Јављати се двадесет дана. Тел.
065/608-23-20. (287637)

ЦВЕТАНУ
од зета ПЕТРА
са породицом
(45/287572)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (287657)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом, Војводина,
Србија, са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-74.(287657)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74.(287657)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (287657)
ТВ сервис Плус, нова адреса:
Браће Јовановић 56. 063/877-3821, 066/579-39-58. (287719)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361, 064/122-6805. (287735)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29. (287623)

Последњи поздрав
драгом комшији
Комшије
из дворишта

ЦВЕТАНУ
од пријатеља
доктора МИЛУТИНА
(92/287684)

(55/287596)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
стрини и баби

УСЛУГЕ
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли,
вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (287565)

ЦВЕТАН
ЦВЕТКОВСКИ

ИВАНКА МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2020.
Кево,

ИВАНКИ
МАТИЈАШЕВИЋ
од МИЉЕ, ДАЈАНЕ
и ТАЈАНЕ
са породицом

откад је твоје срце стало,
много је мојих суза пало.
Зовем те, не чујеш ме,
тражим те, нема те.
Хвала ти за сву твоју доброту и све што си ми дала у животу.
Твој син ЈОВИЦА
(38/287559)

(79/287649)

Последњи поздрав

тетка ИВАНКА
Остаће успомене на наша дружења, радости и туге.
Мирно почивајте.
Комшије ПАНАЈОТОВИЋ
(37/287597)

ИВАНКИ МАТИЈАШЕВИЋ
1937–2020.

Последњи поздрав брату

Тужно је што те нема.
Празна је кућа, мисли су препуне емоција и
сећања да си увек била ту за нас.
Почивај у миру.

ЦВЕТАНУ ЦВЕТКОВСКОМ
од сестре МИЛАНКЕ са породицом и брата
ЉУПЧЕТА са породицом
(46/287572)

300-820, 300-830

Ожалошћени: син ЈОВАН, снаја РАДМИЛА,
унуке БОЈАНА и СВЕТЛАНА, зетови ДЕЈАН и
АНЂЕЛКО и праунуке ТАРА и ИРИНА
(39/287559)

300-820, 300-830
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Прерано и изненада отишла је најмилија моја ћерка једина, моја Гордана

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА
23. VI 1973 – 26. XII 2019.

Гордана, добра, мила, интелигентна и ликовно талентована. Сваки дан са тобом Гоцо била је срећа.
Молим се да те анђели чувају.
Када милостиви Господ Бог каже бићемо опет заједно.
Гоцо моја, воли те много тужна мајка твоја.
Ожалошћена мајка ЂУРЂИНА
Ожалошћени рођаци и пријатељи
(58/287602)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ВЕЛИ САВИЋ

АЛЕКСАНДРУ
РИСТИЋУ
ДАЦИ

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ ТИГАР

1946–2020.

4. V 1961 – 31. XII 2019.

1935–2020.
Сахрана је обављена 4. јануара 2020, на гробљу Котеж.
Хвала за неизмерну љубав коју си нам пружила.
Син НОВИЦА са породицом
(26/287535

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. јануара 2020, у 78. години, преминуо наш драги

Драгом комшији

ЂУРИЦИ
ПЕШИЋУ

ЂУРИЦА ПЕШИЋ
1942–2020.

од ћерке ВЕРИЦЕ,
унука БИЉАНЕ,
МИЉАНЕ, ПЕЂЕ и
НИКОЛЕ и праунука

Крени сад полако корацима кроз облаке беле. Кроз снове оних који те воле и који те још више сада желе.
Последњи поздрав и збогом уз тугу сву, за мене увек бићеш ту...
Твоја ДУШИЦА – живот твој
(47/287573/681/682-683)

99/287698)

Последњи поздрав
бати

АЛЕКСАНДРУ
РИСТИЋУ

Ожалошћени: супруга ЗЛАТА, ћерка ДРАГАНА,
син ДРАГАН, зет ЗОРАН, унук САША, унука
ИСИДОРА, праунук ОГЊЕН и сестре СНЕЖАНА
и СВЕТЛАНА са породицама

Последњи поздрав
од станара
у Савској 12

Брат БОБА
и снаја МИРА

(77/287638)

(71/287626)

(100/287698)

14. јануара 2020. преминуо је наш драги

ЛАЗАР ФИЛИПОВ
1941–2020.
Твоја племенитост и доброта заувек ће остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(89/287674)

Петак, 17. јануар 2020.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 11. јануара 2020,
преминула наша драга супруга, мајка, сестра и бака

ЈОВИЦА ЈОВАНОВ
1946–2020.
Наш драги и вољени Јовица преминуо је 9. јануара 2020. али ће заувек живети у нашим срцима.

Последњи поздрав драгом сину

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, снаја ЕМИНА,
зет ПРЕДРАГ, унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН
и многобројна родбина и пријатељи

МИРА СОФТИЋ
Рођ. Бјелајац
1947–2020.

(103/287703)

Последњи поздрав
свом брату

Последњи поздрав
зету

Тужни смо што смо те изгубили. Заувек ћеш живети у нашим
срцима. Испраћај ће се обавити у петак, 17. јануара 2020. године, у 16 сати, на Новом гробљу у Београду.
Бескрајно те воле: супруг НИХАД БАЋА, ћерке ТАМАРА и
ЛЕЈЛА, сестра РАДИЦА и зет НОВИЦА, унуци АЛЕКСАНДРА,
САРА, МАТЕЈА и НИКОЛА, сестрићи, сестричине и остала родбина и пријатељи

од шурака ДОБРЕ
са породицом

(64/287612)

(104/287708)

Последњи поздрав
драгом

Бог увек бира најбоље.
Родио си се на празник, отишао на празник.
Остаћеш вечно у нашим срцима и души.

(87/287668)

1946–2020.
од брата МИТЕ
и снаје СЛАВИЦЕ
са породицом

1980–2020.

Неутешни: мајка МИЛКА и отац РАДОМИР

ЈОВИЦИ
ЈОВАНОВУ

ЈОВИЦИ
ЈОВАНОВУ

НЕБОЈШИ КОСТИЋУ

(34/287552)

Драги брате

3

Последњи поздрав

Почивај у миру и нека ти је вечна слава

Остала су нам лепа
сећања

НЕБОЈША

НЕШИ

Почивај у миру, нека
те анђели чувају.

БИСЕРКА ЖИВУЉ
ЈОВИЦИ
ЈОВАНОВУ

од његове тетке
МИКЕ

(42/287566)

(31/287552)

2. VIII 1930 – 9. I 2020.

ЈОВИЦА
ЈОВАНОВ

Драги „Брате”

Мајке никада не умиру.
Породица
ОСТОЈИЋ

Зету од АЦЕ
са породицом

Ћерка ЂИНА, унук ВАСА и зет ЂУРА

(78/287644)

(107/287730)

(72/287630)

С тугом обавештавамо да је 13. јануара 2020.
преминула моја мајка, бака и прабака

Сестра МАРИЈАНА

НЕШО

У царство небеско отишла је најдража нам

Све је теже схватити да те нема више.
Почивај у миру.
ПАШКЕ
(32/287552)

ЧАРНА ПОПОВ
1931–2020.
Почивај у миру.

БИСЕРКА ЖИВУЉ

НЕБОЈША КОСТИЋ

1930–2020.

Волели смо те на посебан начин.
Брат МАРЈАН, МАРТИН, МАЦА и ГОЦА

Ћерка, зет и унук са породицом
(56/287597)

(33/287552)

Са љубављу, поштовањем и захвалношћу њени: ћерка БОЖАНА,
унука БРАНКИЦА, унук ДЕЈАН и праунучад ТИЈАНА и ВЛАДА,
ТАМАРА, РАСТКО, УРОШ и НЕСТОР

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав мами, баки и прабаки

(73/287630)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ

Брат ПРЕДРАГ са породицом
(16/287512)

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

Изјављујемо

БОСИЉКИ ЕРДЕЉАН

ЗАХВАЛНОСТ
особљу Коронарног и пријемног одељења Опште болнице Панчево за велико залагање и негу наше упокојене
мајке Бисерке Живуљ.

из Баваништа
1936–2020.
Док смо ми живи живеће и сећање на тебе.

Породица

Твоји најмилији: синови ИВАН и ВАСА,
снаје ВЕСНА и НАДА, унуке и праунуци

(74/287630)

(53/287590)
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Последњи поздрав
драгом комшији

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 21. јануара 2020. навршава годину
дана откада није са нама наша вољена мама

АЦИ

АЛЕКСАНДАР ЧОБАНИН
од ЗЛАТИЦЕ
са породицом

1951–2020.
Са тобом смо имали све.

(2/287477)

Вечно ћемо те чувати у нашим срцима.
Супруга ЈЕЛИЦА, син ГОРАН, ћерка ЈАСМИНА
и унуци СОФИЈА, ФИЛИП и ЂОРЂЕ

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.
Помен ћемо одржати у суботу, 18. јануара 2020, у 11 сати, на Новом
гробљу.
Година пуна неописиве туге, бола и празнине.
У сваком нашем кораку, наша си снага, докле год смо живи и ти живиш са
нама. Бескрајно нам недостајеш.
Волимо те мама.
Заувек са тобом: САША, БРАНА и ТИЈАНА

(28/287538)

(93/287685)

IN MEMORIAM

КОСОВКА
ИЛКИЋ
Последњи поздрав
драгој комшиници
од комшија у Браће
Јовановића 16-а
(88/287669)

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ

рођ. Ашанин
23. II 1958 – 21. I 2019.

17. I 2002 – 2018.

ДУШАН
САВАТИЋ
Време које пролази не умањује бол за вољенима, само остаје
да морамо да живимо са том празнином.

Последњи поздрав
драгом колеги и пријатељу.

Недостајеш у свему.
Твоја породица

МАЈКИЋ, ВРЦЕЉ,
МАТОВИЋ
и БЕГОВИЋ

(90/287673)

(97/287695)

11. јануара 2020. године преминуо је наш
драги

ЈОВАНКА ПЕТРОВ
1939–2020.
Драгој Јованки последњи поздрав од пријатеља
ЋИРИЋ БОГДАНА са породицом
(105/287712)

ДРАГИЋ МАТОВИЋ

Четрдесетодневни
помен нашој баки и
мами

Прошла је година од
упокојења моје драге
и вољене мајке

Хвала ти за све!!!

Драга Горице, у нашим срцима си бесмртна. Љубимо те бескрајно.
ВЕЦА, ВАЊА, МИКА, две БИЉЕ, ГОДА, ВЕРА, ГОЦА и МИШКО
(81/287650)

Пролази тужна година откада није са нама

ДЕСАНКА
БОЈОВИЋ
ДЕСА

ГОРИЦА рођ. Ашанин
АДАМОВИЋ

20. јануара навршавају се две године од
нашег растанка.

Време које пролази не умањује бол за тобом.
Живећеш вечно у нашим срцима, јер вољени никада
не умиру.
Почивај у миру, у загрљају твоје маме Драгане.
Твој тата БРАНО и МАРА

Десо, никад незаборављена од твог супруга БОШКА, синова ДРАШКА и ДРАГАНА, снајки, унука
и праунука

23. II 1958 – 21. I 2019.

(95/287765)

Једина моја

(24/287529)

Твоји: супруга ВИДА, син НЕБОЈША,
ћерка ДРАГАНА, снаја ЉИЉА, зет СИМА
и унуци МИЛАН, ВЛАДА и ТИЈАНА

18. јануара навршава се
шест месеци откако си
нас оставио

(91/287667)

Радо ћемо се сећати нашег

ДРАГИЋА МАТОВИЋА
Успомену на њега чуваће породице ВУЛОВИЋ и
ПЕРТИЋ
(96/287688)

ИНГЕБОРГ
ЛАЗАРОВ

ЗОРКЕ
ЈОВАНОВИЋ

одржаће се 19. јануара 2020, у 10 сати, у
цркви Карала Боромејског у Панчеву.

Била си дивна и племенита. Заувек ћеш
нам недостајати и
вечно ћеш бити у нашим мислима и срцу.

РАДИВОЈЕ
СТОЈАНОВСКИ

Њени најмилији:
НЕНАД и СИНИША
са породицом

Твоја ћерка
ГОРДАНА
са породицом

Вољени никад не умиру
све док живе они који
их се сећају.
Твоји најмилији

(67/287618)

(108/287733)

(68/2876199

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.
Време не лечи, туга је вечна, само је наша љубав бескрајна.
САЊА
(94/287685)

СЕЋАЊЕ
Нашој драгој

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ
1958–2019.
Њена 106. генерација Гимназије „Урош Предић”
Панчево
(51/287588)

Петак, 17. јануар 2020.
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Пролази осам година без моје јединице Мирјане
Зорић

У суботу, 18. јануара 2020. навршава се четрдесет дана откако је заувек уснуо наш драги

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ
ДУДА

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

МИРЈАНА ЗОРИЋ

7. II 1975 – 9. XII 2019.

1960–2012.

1934–2019.

За све ове дане које ниси са нама недостајеш... Фалиш нам превише, сваким даном све више.. Нема твог гласа, погледа... Нема те
више... да нам дођеш са посла да те видимо, чујемо твој драги глас,
да питаш како смо... Дани пролазе у болу за тобом.

Једина моја кћери живим овај живот као по казни, без твог осмеха, речи и љубави.
Кћери моја, 22. јануара 2020. године, у 10 сати,
на Новом гробљу ћемо посетити твој вечни дом
и залити га сузама.

Тога дана у 11.30, на Старом православном
гробљу у Панчеву служићемо четрдесетодневни парастос и молити се Господу да његову душу прими у Царство небеско вечно и непролазно.
Породица

Недостајеш нам.

Воли те заувек вечно ожалошћена

Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА

твоја мајка МИЛИЦА

(62/287609)

(83/287662)

(1/287462)

ПОМЕН

Четрдесетодневни помен нашој

МИРОСЛАВ МИЛУТИНОВИЋ
17. јануара је твој рођендан.
За нас троје си ту, јер заборав не постоји.
Твоји: ОЛГА, БИЉА и ВЛАДА

(65/287613)

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
18. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен

Рођ. Гаврилов
7. II 1975 – 9. XII 2019.

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ
Рођ. Гаврилов
7. II 1975 – 9. XII 2019.

РАДИЦИ ЈАКОВЉЕВИЋ
1947–2019.
Заувек у нашим срцима.
Син ДЕЈАН и ћерка ВЕСНА са породицама
(66/287616)

Ми који те волимо знамо колико је тешко
живети без тебе...

Воле те и чувају од заборава:
тата СИНИША и мама ДРАГИЦА

ЛЕЛА и СИНИША са породицом

(60/287609)

(61/287609)

Живиш у нашим срцима, сећањима

21. јануара 2020. године је четрдесет
дана од преране смрти нашег оца

ЈОСИП КАЛУЖА
2017–2020.
Ни после три године туга и бол не престају.
Твоје ћерке КАТИЦА и ОЛГИЦА са породицама
(69/287622)

МИЛКА
ЛОЖАЈИЋ
2010–2020.
Кћерка НАДА, унуке
МИНА и ВАЊА
и зет СЛАВКО
(80/287648)

ДРАГАН САВИЧИЋ

СЕЋАЊЕ

16. I 2015 – 16. I 2020.
Време пролази, а туга и бол остају.

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

ДРАГОМИРА
СТАНОЈКОВИЋА

7. II 1975 – 9. XII 2019.

1954–2019.

Дани пролазе, а туга не престаје. У нашим
си мислима и срцима заувек.
Помен дају његова деца

Свекар НИКОЛА, заова ГОРДАНА,
ЕМА и КСЕНИЈА

Син МИЛАН

СЕЋАЊЕ

БОЈА
ЧУБРИЋ
ДРАГАНА
МРЂА

БОСИЉКА
ДАКИЋ

Поносна сам на тебе
а тужна што си ме напустила. Живећеш
вечно у мом срцу.

Твоја породица

Живиш у нашим срцима.
Породица

Твоја ћерка
ДУШАНКА,
унук МИЛАН
са породицом
и унука НАТАША
са породицом

(106/287716)

(98/287696)

(76/287632)

Прође година…
и Бадње вече
и Божић... без тебе,
анђели нека те чувају.

2008–2020.

(101/287700)

(63/287609)

(70/287625)

Сећање на драге родитеље, уз неизмерну љубав
и дубоко поштовање

МАЈСТОРОВИЋ

СРЂАН
МЕДИЋ

ТОМА
МАРКОВИЋ
21. I 1995 – 21. I 2020.
Заувек у нашим срцима.

4. VII 1961 – 20. I 2012.

СВЕТА

БОРКА

Твоја породица

ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА,
ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

(84/287661)

(85/287664)

Вјечно у нашим сјећањима.
Породице: МЕДИЋ,
ЛАЗИЋ
и ВУЧЕМИЛОВИЋ
(86/287666)
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17. јануара 2020. навршиће се две године откада ме је напустио
мој вољени син

Две године туге за мојим братом

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



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

ДАМИРОМ БЕКЧИЋЕМ

ДАМИР БЕКЧИЋ

Годину дана није са нама

2018–2020.
Сваког трена сам са тобом.
Твоја неутешна мама
(27/287536)

Дане, недостајеш ми сваког дана, сваког
дана све више...
Волим те брате и волећу те заувек!

17. јануара 2020. навршавају се три године

18. јануара 2020, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Твој БОБА
(82/287654)

НИКОЛА РОКНИЋ
Сећамо те се са љубављу, захвалношћу и
тугом.
СОЊА, СЛАЂАНА и МИЛАН
са породицама

БРАНЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Недостајеш нам.
Никада те нећемо заборавити.

Време пролази, бол и туга остају.
Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

Твоји најмилији: син ВОЈИСЛАВ и унуци
НИКОЛА, ИЛИЈА, МАРКО и СРЕТЕН

(18/287519)

(49/287578)

(54/287595)

11. децембра 2019. напустио нас је наш вољени

ВЕЛИКИ СТАНОЈЕВИЋ

Прошло је четрдесет дана откада није са нама
наш отац, деда, прадеда

СЕЋАЊЕ

МИЛАН САВИН МИЋА
1986–2020.

Сећање и туга за мојим јединим братом остаје у
мом болном срцу.
Твоја сестра ВИДА
(4/287491)

МИЛАН МИЛОВАНОВ

МИЛОРАД РАДОЈЕВ

1948–2019.

3. III 1928 – 9. XII 2019.

2014–2020.

Породица МИЛОВАНОВ

Помен ће се одржати 17. јануара 2020, у 11 сати.
Неутешни, с поштовањем и љубављу ЦИЦА и
МИКА са децом

Године не могу избрисати успомене. Увек
ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

1960–2018.
Две године откако ниси у нашем загрљају, а у срцу вечито остајеш.
Тета НАДА и теча ВУЈАДИН

(50/287582)

(21/287524)

(29/287542)

(43/187571)

Четрдесетодневни помен одржаће се 19. јануара
2020, у 11.30. на Старом православном гробљу.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

17. јануара навршава се четрдесет дана од смрти
мог јединог сина

18. јануара је осам година откако ниси с нама
сине

БИЉАНА ЂУКИЋ

И двадесет две године после...

МИОДРАГ ВЕЛИЧКОВ

СЛАВКО
РЕЛИЋ

СТЕВАНА ДАВИДОВА

21. I 2008 – 21. I 2020.

27. III 1980 – 9. XII 2019.

С љубављу чувам
успомену на нашу заједничку срећу.

Путуј поруко моја,
развесели га, ако спава пробуди га, ако чита пољуби га.
Заувек тужна твоја мама МИЛИЦА

Супруга ЈОВАНКА

ДОБРИЛА
САВИЋ

(57/287599)

За тобом тугује мајка СЛАВКА са породицом

ЈУРАЈ СТАЗИЋ МАЦКО

(17/287516)

Две дуге године

Моја вољена сестра

.,, Живиш у нашим сећањима!
Причамо о Теби са пуно љубави, туге, што си нас
тако рано напустио.
С љубављу твоја супруга БОЈАНА и твоја деца
ЈАДРАНКА и ВЕСНА са породицама
(40/287562)

(59/287608)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

МИЛОШЕВИЋ

МИРЈАНА
МАТЕЈИЋ
РАДМИЛА
ТРИФУНОВИЋ
1945–2004.

ДАРИНКА

МИЛУТИН

2018–2020.

2008–2020.

С љубављу и поштовањем ћерке
ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА са породицама
(48/287576)

Време пролази , а сећања заувек остају.
Син ИВАН и унуци
МИЛОШ и МИРОСЛАВ
(75/287697)

Пријатељ, спасилац,
нада, утеха, светлост
на крају тунела... мама.

МИРЈАНА
Лукић
МАТЕЈИЋ
Драга моја Буле, мој
анђеле, моја ненадокнадива љубави,
тако ми силно недостајеш.

Поносни на тебе
ИВАНА, ДУЊА
и КОЛЕ

Увек си у срцу твоје
сестре ЉИЉАНЕ,
зета СТЕВЕ, НИНЕ
и САНДРЕ

(12/287510)

(102/287701)

ГАВРИЛОВИЋ

МИЛОРАД

КАТА

1926–1966.

1930–2005.

Успомену на вас чувају: син ВЛАДА
и ћерка НАДА са својим породицама
(30/287550)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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године откако ниси са нама
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БОЛНО СЕЋАЊЕ

ФЛОАРЕА ПЕРИН
2018–2020.

МИЛАН ДАБИЋ

Време пролази, бол и туга остају.

19. I 2019 – 19. I 2020.

Много нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруг ДОРИЕЛ,
синови ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН,
снаје АНИШОАРА и ГОРДАНА
и унуци ЕЛЕНА и ЛУКА

С болом и љубављу чувамо те у својим срцима.
Породица ДАБИЋ

ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ АРСА

(19/287520)

(8/287502)

1985–2005.
Ми који те волимо знамо колико је тешко живети без тебе.
Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ
12. I 1998 – 12. I 2020.

(20/287522)

24. јануара 2020. навршиће се тринаест година од смрти

БЛАГОЈЕ БОКШАН

ЈОВАН МЕДАНЧИЋ

РАДУНКА
МАРКОВИЋ

18. јануара 2020, у 11
сати, даваћемо годишњи помен у Јабуци

Рођ. 6. I 1955. у Панчеву
преминуо 16. јануара 2012.

рођ. Перовић
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Супруг МИЛУН
и ћерка ВЕРА

Патим и болујем Јовице.
Сада сам сама више од годину дана.

Прошло је осам тешких година, сине мој.

Твоја супруга ВИДА

Помен даје мајка
(41/287563)

(5/287492)

(7/287499)

1992–2020.

18. јануара 2020, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

Увек ћу те се сећати

СТАНКА
РАДОСАВЉЕВИЋА

АНА БЕЛЂА

1945–2007.

1952–2019.

Вољени не умиру док
живе они који их воле.
Твоји најмилији
(22/287526)

ДЕЈАН БОНИШ
војник

ВУКИЦА
ЖЕБЕЉАН

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

Иза нас је још једна тужна година, једна велика
празнина, једно дивно сећање на тебе.
Твој живот траје у нама, нашем болу и сећању.

Година прође, туга
све већа
Син ГОРАН

Твоја породица

(9/287503)

(15/287518/39/40)

РАИФА
СТАРЧЕВ

Сећање на драге родитеље

Дуго ћемо туговати
за њом.

АВРАМОВИЋ

Са највећом љубављу
и поштовањем
њена заова МАРИЈА
са породицом
МАРИНЧИЋ

ИВАН ГРНЧАРСКИ
Твоји најмилији
(6/287496)

КОНСТАНЦА
ПАУНОВ

БРЕЂАН

АНА БЕЛЂА
1952–2019.
Тугују за њом: сестра
НАДА, брат ВАСА и
сестрић МАРЈАН са
породицом

(23/287527)

1948–2018.
Заиста је тешко мама.
Недостајеш...
и постојиш у свему
што се деси.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

(14/287511)

Време пролази, бол и туга остају.

(25/287531)

Стално си нам у мислима.

Неутешна ћерка
МАРИНА, унук
МАРКО и зет РАДЕ

1939–2015.

Мајка ВЕРА и сестра КАТАРИНА

16. I 2005 – 16. I 2020.

Прошло је четрдесет
дана откако није са
нама добра душа

Данас ми срце плаче
и зебе јер ми мајко
нема тебе.

ЖАРКО

ДУШАНКА

1995–2020.

2017–2020.

(13/287511)

Сећање на наше драге
Ћерки двадесет пети помен

Ћерка МАРИНА са породицом
(52/287587)

(3/287489)

Сећање на наше драге

2017–2020.

ГАЈИЋ

СТОЈАНКА

СРЕТКО

2007–2020.

1984–2020.

Вољени наши,
време пролази, туга и бол остају, као и дивна сећања на вашу племенитост и доброту.
Воле вас ваши МАРИЈА и АЛЕКСАНДАР
(35/287553)

СТОЈАН

ВИДОСАВА

1924–2000.
1927–2004.
Године пролазе, успомене остају.
(36/287556)
С љубављу породица ГАЈИЋ

ВЛАДИМИР
РУДИНАЦ

ОЛИВЕРА
КРСТИЋ

ИЛИЈА
ДУДУКА

рођ. Дудука

поводом рођендана

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

Супруга МАРИЈА и ћерке

Породице ДУДУКА, СТОЈАНОВИЋ и КРСТИЋ

(11/287509)

(10/287507)
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ (И У НАРЕДНОЈ) ГОДИНИ (2)

КАНАЛИЗАЦИЈА ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТ
Како су у 2019. години функционисала панчевачка насељена места, шта је урађено, а шта
није или бар не још увек, рећи
ће у овом и у наредним бројевима „Панчевца” први људи
скуп шти на се о ских ме сних
заједница.
Они ће уједно и најавити шта
грађани који су их бирали могу да очекују у тек започетој
години.
Серијал се наставља причом
о ситуацији у Качареву, Јабуци и Глогоњу.
Грађани свих северних села
имала су лани, а имаће и
ове године (вероватно и
наредних) исту највећу
жељу – добијање фекалне канализације.
Наравно, има и многих
других потреба...

Качарево фокусирано
на одржавање
За Качаревце је тек завршена година била време
одржавања инфраструктурних објеката јер, према речима председника
Савета МЗ-а Бранка Бокуна, није било значајнијих улагања.
– Једино што донекле
можемо издвојити јесте
по ста вља ње ау то бу ског
стајалишта у новом насељу, што нас је коштало
милион динара. Нажалост, због реструктурирања АТП-а, оно се још увек
не користи, али имамо
обећања руководства Града ће се и то ускоро догодити. За тако нешто има
много заинтересованих
путника, нарочито у летњем периоду, јер би та
станица била надомак СРЦ-а
„Је зе ро”. Ина че, одр жа ва ње
овог популарног купалишта годишње нас стаје милион динара, чиме једва успевамо да
очувамо постојећи квалитет.
Илустрације ради, само спасиоци коштају око шестсто хиљада динара по сезони. Стога
смо апеловали на Град да нам
убудуће мало више помогне,
јер је, поред осталог, и све више купача са стране – каже
Бокун.
Месна заједница је акценат
ставила и на одржавање биваторијума, како би мештанима
у сваком моменту бесплатна
здра ва во да би ла на до хват
руке.
– Имамо уговор на 550.000
динара с кикиндском фирмом,
која је дужна да двапут недељно мења филтере. Имали смо
и неочекивану хаварију котла,
чија је санација коштала додатних двеста хиљада. А неки
неодговорни појединци тамо

су разбили и електронику. Стога апелујемо на све да се биваторијум користи како доликује, нарочито зато што ускоро
треба да проради и видео-надзор, па ће починиоци оваквих
недела лакше бити идентификовани. Хала спортова је, такође, нормално радила, иако
се и тамо догодила хаварија
бојлера, старог тридесет пет година, за чију смо санацију, вредну триста хиљада динара, морали да се сналазимо уз помоћ
неких приватних фирми – наводи први Качаревац.
Он додаје да су сви постоје-

сметлишта, па ту видимо и
нашу шансу – истиче Бокун.

коловозима... – најављује први
човек Јабуке.

У Јабуци се намножила
игралишта

У Глогоњу завршена капела

За глогоњску Месну заједницу
у минулој години најважније
је то што је капела на гробљу
коначно пуштена у рад, речи
су председника тамошњег савета Славка Јовановског.
– Иако су и ове године изостале капиталне инвестиције,
трудили смо се да, пре свега
тромилионским трансфером из
градског буџета, намењеним за
функционисање Месне заједнице, максимално поправимо
услове за живот наших
суграђана. На тај начин
смо успели да неколико
калдрмисаних улица пресвучемо струганим асфалтом, а наставили смо и
изградњу тротоара у центру села. Велику пажњу
смо посветили младима,
превасходно тако што смо
опремали дечје игралиште у парку и уређивали
терене за мали фудбал и
кошарку. Наставили смо
улепшавање излетишта на
Тамишу, у чему су нам
веома помогле донације
у оквиру пројекта „Еко
Тамиш”. Захваљујући помоћи Града, знатно је поправљено стање на сеоској депонији, а лепо смо
сарађивали и с локалним
комуналним предузећем
– каже Јовановски.
Важна ствар за Глогоњ
је и то што су на магистрал ном пу ту, на кон
много заједничких напора Месне заједнице и ОШ
„4. октобар”, постављене
лежеће платформе, као
А у Глогоњу коначно завршена капела... и дисплеји, а све с цићи пројекти предати градском над стре шни цу на пи ја ци и љем повећања безбедности у
одељењу за инвестиције, а као ограду на гробљу. Реновирали зони школе.
и сваке године, канализација смо део локалног Дома култу– У 2020. години, поред остаје приоритет број један.
ре и асфалтирали кошарка- лог, планирамо да изградимо
– Надам се да ћемо наста- шки терен и неке стазе и при- пешачку стазу до капеле; тевити оно што је започето пре лаз фудбалском стадиону, као рен за мали фудбал на спортосам година, када је урађено и основној школи. Чистили ском центру треба да пресвудвадесет одсто мреже. Томе у смо депонију и кишне канале, чемо новим слојем асфалта, а
прилог иде и најава председ- крпили ударне рупе по коло- трудићемо се и да реконструиника Вучића да ће тај велики возу и обогатили приобаље но- шемо кров на старој згради
посао бити покренут у свим вим мобилијарима. Уређива- Дома културе, да оградимо семестима у Србији. Друго на ли смо и дечја игралишта и оске гробље, наставимо изградли сти же ља нам је да про - отварали нека нова, па их је њу тротоара, као и уређење
функционише привредна зо- сада укупно четрнаест – кон- улица насипањем струганог асна на улазу у село, а имамо и статује Илић.
фалта преко калдрме – нагопројекат за уређење целокупОн верује да ће ова година вештава председник.
не мреже одводних канала. бити чак и успешнија.
Ипак, оно што њега (и колеЗасад је сигурно да ћемо на
– Наш главни циљ је изград- ге) највише радује, јесте то
пролеће да асфалтирамо пре- ња фекалне канализације, а си- што је Град коначно расписао
остали део Виноградске ули- гурно је да ћемо ускоро поста- позив за јавно-приватно партце, у дужини од око сто педе- вити два аутобуска стајалишта нерство, преко којег би тресет метара, као и да правимо – на улазу у село из смера Пан- бало, када се створе сви услотро то ар од цен тра до кра ја чева и у Улици ЈНА. У плану ви, само у Глогоњу да буде
Ули це На род ног фрон та. су и реконструкција пешачке асфалтирано око 4,5 киломеПроблем је депонија, пре све- стазе од центра села до Дома тара улица.
га за грађане који живе у бли- културе, довођење у функцију
У наредном броју биће речи
зини, али се на нивоу града кишног канала испред Дома о ситуацији у Старчеву, Новом
ради на пројекту санације свих кул ту ре, кр пље ње ру па на Селу и Долову.
Ова година, као и протекле,
према речима председника Савета Месне заједнице Јабука
Сло бо да на Или ћа, ве о ма је
успешна за његово село.
– Поред редовног одржавања места, реализовали смо и
неке нама битне пројекте. Пре
свих, уређена су и три атарска
пута, као и прилаз излетишту
Скела. Поставили смо нову расвету у појединим улицама,

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница планира садњу багрења и жбуња на сеоској депонији, чиме би било спречено разношење кеса по околним њивама, а заједно с кому нал ним
пред у зе ћи ма
„Комбрест” и „Хигијена” настоји да са улица уклони псе
луталице.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће, поред осталог, ових дана обавља ремонт
фреквентног регулатора у црпној станици, као и две пумпе
на два бунара у центру. Први
ансамбл фолклорне секције
Дома културе гостоваo је у
„Жикиној шареници” и представио се играма из Босилеградског крајишта, као и препо зна тљи вим ру мун ским
играма из Новог Села.
Долово: Делегација локалног
огранка Удружења свих пензионера града Панчева посетила је Дом за стара лица „Ристић” у четвртак, 9. јануара.
Секција ловаца је у недељу,
12. јануара, угостила колеге
из Белегиша.
Глогоњ: Дом културе је купио нових тридесет пет наслова за своју библиотеку. Месна заједница ће монтирати
видео-надзор на дечјем игралишту у парку током наредне недеље.
Иваново: У току је реизбор
директора школе, а једини
кан ди дат је Са ња Си мић
Мија то вић, ко ја го ди на ма

обавља ту функцију. Након
што јој је ко лек тив дао

позитивно мишљење и Школски од бор је јед но гла сно
предложио за то место, очекује се сагласност надлежног
министарства и покрајинског
секретаријата.
Јабука: Месна заједница ће
ускоро започети радове на
постављању двају нових аутобуских стајалишта – на улазу у село из смера Панчева и
у Улици ЈНА. Све је већи проблем са псима луталицама,
а само у једном дану уједена
су два лица. Удружење пензионера организовало је дочек српске Нове године, којем је присуствовао велики
број званица.
Качарево: Удружење Македо на ца „Вар дар Ка ча ре во”
приредило је у суботу, 11.
јануара, тринаести пут, обеле жа ва ње ста рог оби ча ја
познатог као василичари или
бабари.
Омољица: Млади љубитељ
Поњавице, седамнаестогодишњи Вук Голубовић, самоиницијативно је обновио оштећене саднице око спортског
центра у близини поменутог
пар ка при ро де и за са дио
младице врбе. Осамнаестогодишњи М. В. ухапшен је у
среду, 15. јануара, у преподневним сатима, након што
је опљачкао мењачницу.
Старчево: Предавање у организацији Друштва пчелара у
оквиру пројекта „EcoStack”,
под називом „Ваша визија будућности пољопривреде? Одрживост производње и биодиверзитета”, биће уприличено
у среду, 22. јануара, од 18 сати, у свечаној сали Месне заједнице. Изложба фотографија под називом „Камен и вода” аутора Предрага Загорца,
филмског и ТВ сниматеља из
Борче, биће отворена у петак,
24. јануара, у 19 сати, у галерији „Боем”.

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА

Лепоте трећег доба

ЈОШ ЈЕДНОМ УПРИЛИЧЕН СТАРИ МАКЕДОНСКИ ОБИЧАЈ

Бабари поново „застрашили” и разгалили Качаревце
Удружење Македонаца „Вардар Качарево” приредило је у
суботу, 11. јануара, тринаести
пут, обележавање старог обичаја познатог као василичари
или бабари (како овај догађај
називају некадашњи становници македонских региона око
Крушева и Битоља).
Један од главних организатора манифестације, Симо Најдовски, наводи да је све то у
вези с празником Василица
(Свети Василије), када, по предању, након рођења Христа почињу некрштени дани и време
вештица, караконџула и других злехудих сила.
– Наши преци су у ово доба
године имали много времена,
које су, поред осталог, употпуњавали паганским обичајима.
Некада је тако почињала и нова година по старом календару. Тада би насред села људи

донели мало ракије, као и дрва како би упалили ватру и растерали поменуте зле силе. Њих
представљају мушкарци у „страшним” маскама с вучјим ликом
и роговима, док су преостали
учесници ту да их гоне дрвеним мачевима и штаповима.
Тако се тера и стара година, а
потом маскирана поворка иде
од куће до куће како би домаћи ни ма уз пе сме по же ле ли
срећну Нову годину. Заузврат
би добијали дарове. На крају
би се скупљали у једној кући,
где би завршавали весеље. Ове
обичаје, док их ми нисмо обновили, појединци су у Качареву последњи пут приређивали педесетих-шездесетих година прошлог века – објашњава
Најдовски.
И тако је удружење „Вардар”
и ове године организовало паљење ватре усред центра, када

се неколико чланова претворило у страшне бабаре, док су
се сви други маскирали по својој вољи. Позвани су сви људи
добре воље и за њих је било
спремно кувано вино. Након
обављеног ритуала и одласка
на неколико локација програм

је настављен у просторијама
поменуте организације, где су
деца рецитовала песмице о Василици, а потом је ломљена такозвана баница с паром, која
је овог пута остала у кући. Све
је завршено весељем уз хармонику и народну музику.

Доловачки огранак Удружења свих пен зи о не ра гра да
Панчева пуном паром наставља организовање разних активности. Тако се већ у петак, 3. јануара, окупило педесе так чла но ва ка ко би, уз
скромну закуску, међусобно
честитало Нову годину.
Том приликом је, према речима координатора Владе Димитријева, одлучено да делегација Удружења посети Дом
за стара лица „Ристић”, који
већ неко време функционише у Долову.
– Пријатно смо изненађени условима у којима обитује
тридесетак корисника поменуте установе. И они сами делују веома задовољно, закључно с најстаријом особом, која
има деведесет пет година. Потрудили смо се да их додатно
разгалимо, пре свега топлим

разговором, а понели смо им
нешто за освежење, углавном
оно што су наше чланице припремиле. На крају овог лепог
дружења с директорком Дома смо договорили дугорочнију сарадњу, па ћемо тако
ускоро заједнички организовати изложбу слика нашег
члана Живка Новковића – каже Димитријев.
У међувремену Удружење
пензионера наставља прикупљање чланарине и упис заинтересованих за огрев и одласке у бање, а 23. јануара у
узвратну посету ће им доћи
пријатељи из Јагодине.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 17. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗГОДЕ И НЕЗГОДЕ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА

СЈАЈ И БЕДА ПРЕВОЗА ЉУДИ
У најживописнија занимања сасвим сигурно се убраја и посао
таксисте. У прилог томе пре
свега иду чињенице да су ови
професионални возачи непрекидно на терену и у контакту с
људима разних фела, а неретко многима буду и нека врста
психотерапеута.
И ако се узме у обзир да су
сведоци разних догађаја, анегдота и других необичних ситуација, сваки од њих може да
од своје каријере направи мало литерарно дело.
У групу панчевачких таксиста
који за собом имају сијасет километара и анегдота спада и
Ерне Узон.
Он људе превози већ осамнаест година, тачније откада
му је до та да шње пред у зе ће
(„Стаклара”) прогутала транзициона аждаја.

Нови бувљак био мајдан
За таксирање се овај суграђанин одлучио како би „премостио оскудацију” док не нађе
„озбиљнији” посао. Међутим,
изгледа да се у томе солидно
пронашао...
– Као „самосталац” сам ушао
у локално такси удружење, чија је база била чувена локација
преко пута главне аутобуске
станице. Сами смо одржавали
стајалиште, а како у оно време
није било мобилних апарата,
међу првима смо активирали
фиксни телефон да би странке
могле да нас зову. Поред градских и београдских тура, „цветао” је и нови бувљак, па сам
веома често возио Кинезе, као
и људе из унутрашњости који
су довозили робу – наводи Ерне.

Таксирање изнедрило безброј интересантних прича
Већину посла чине градске
туре, што је веома стресно, па
мало који таксиста ужива у томе. Важан сегмент у послу је и
колегијалност, која је у Панчеву, по свему судећи, на завидном нивоу.
– Нема грабежи, јер у последње време има довољно посла. Иако влада предрасуда да
су београдске колеге дрчне, ни
тамо немам лоше искуство. Једино што они љубоморно чувају позиције попут аеродрома.
Друга је ствар што су њихове
услуге скупље, па им је износ

мораш да будеш психолог и по
потреби „спушташ и дижеш
лопту”. Углавном су проблем
пијане странке: неки ме грле,
други баљезгају, а једна особа
ми се чак помокрила у аутомобилу. На срећу, на насиље
готово да нисам наилазио. Моје „ватрено кршење” у том смислу догодило се на почетку каријере. Било је то једно „глуво” недељно поподне, кад су
ми дошла четворица младића
са жељом да их возим на нову
Мису. Ништа није указивало
на то да ће кренути по злу, док

Прекаљени професионалац Ерне Узон за собом има много километара и анегдота
Но грозница поменуте пијаце на отвореном средином двехиљадитих је почела да јењава, па се обим посла аутоматски смањио и у таксирању.
– То је узроковало и распад
наше организације, због чега
сам 2006. године отишао у „Зелени такси”, који је практично
такође функционисао као удружење, а број чланова је био лимитиран. Наша обавеза је била да од зараде издвајамо за
одржавање базе и још неке трошкове, као и да испоштујемо
своју смену, нарочито ноћну,
када сам и ја углавном радио.
С временом је и то изгубило
замах, па сам већ дуго у „Лагуни”, где свако има своју дозволу, а газди плаћамо унапред
одређени износ. Слично попут
нас функционише „Вајферт”,
док у „Голубу” сви раде за плату. Колико знам, постоји и педесетак самосталаца, што све
заједно чини број од двеста таксиста у Панчеву. И то се не мења у последњих пет година –
објашњава прекаљени возач.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

старта, рецимо, сто динара виши. Када је реч о наплати, постоји прича да користе неке
тајне турбине за таксиметар,
али се ја у то нисам лично уверио – каже суграђанин.

„Безболна” палица главу
чува(ла)
Посреди је напоран посао, па
се многи колебају да ли да га
напусте. Саобраћајне гужве,
ноћни рад и ћудљивост муштерија само су неки разлози који
доводе до тога.
– Од свега је најтеже радити
с љу ди ма. Због то га че сто

на пола пута један од њих није
тражио да мало „потерам” аутомобил. Смирено сам им одговорио да не могу брже од
прописа. Када смо стигли на
одредиште, речено ми је да нема ништа од плаћања зато што
сам возио споро. Одговорио
сам им да је то најмањи проблем. Ипак, кроз отворени прозор ми је, уз гунђање, убачено
двеста згужваних динара. Тада
сам направио малу грешку јер
сам због револтираности избацио новац, рекавши да нисам
кер. Видевши то, запретили су
ми „ис тре са њем из га ћа” и

РАД НА ЦРНО ПРАКТИЧНО НЕМОГУЋ
Закон је нарочито ригорозан према онима који раде на црно, због чега им аутомобил може бити трајно одузет.
– Рецимо, познаник из Београда био је нестрпљив да почне да ради пре него што је добио решење. Ухватили су га и
одузели му аутомобил на годину дана, а још је морао и да
плати велику лежарину. Слично је пре могао да прође и мој
син, који се неко време шлепао уз мене, иако сам му увек
звоцао да се не игра. Једне ноћи га је нахватала инспекција, па је аутомобил био пет дана „у жици”. Срећом инспектори су ме добро знали и све се завршило само с малом казном иако је могла да буде папрена. Једноставно, нелегалан
рад је постао практично немогућ, а проверавају нас редовно
и други, попут саобраћајаца, тако да нема шансе да возимо
и с капљицом алкохола у крви – напомиње таксиста.

кренули да ме опкољавају. У
оно време сам имао бејзбол
палицу испод седишта. Кад су
је спазили, тројица су се одмах разбежала, а један се правио паметан, али им се придружио чим је осетио васпитне моћи батине – присећа се
овај таксиста.
Није мали број случајева, нарочито у Београду, када су се
таксистима дешавале раз не
озбиљне непријатности, па и
оно најгоре. Mеђутим, држава
ни до данас није омогућила никакво законско ношење оружја.
– Тако сам неколико година
касније остао без поменуте „безболке”. Одузела ми ју је интервентна полиција у рутинској контроли надомак сурчинског аеродрома. Кад су ме питали шта
ће ми, покушао сам да се извадим како ми палица служи да
подупрем задња врата, која су
додуше заиста падала. Били су
неумољиви, написали су записник о одузимању и пријаву, а
није ми помогло залагање странке, познатог адвоката, који ме
је чекао у близини. Ај што сам
остао без квалитетног поклона
од пуног куваног дрвета од пријатеља из Немачке, него ми је
одузет и једини предмет за самоодбрану. Тако немамо званично право на било какво оружје или неко друго средство упркос томе што смо више пута писали петицију да добијемо дозволу за ношење пиштоља, који
можеш да имаш само за држање – истиче овај Панчевац.

Далеки пут чист бонус
Вероватно најлепши део овог
посла јесу туре до удаљенијих,
а предивних места. Тада се највише заради, док је уживанција у лепоти чист бонус...
– Најдаља дестинација била
ми је до Минхена, и то још на
почетку каријере. Странка је
тражила да укључим таксиметар, који је на крају откуцао
око хиљаду евра. Ипак, у већини случајева иде се на договор,
када обично километар са 70
динара спустим на 50. Рекордну туру сам имао прошле године: трајала је пет дана, а ишли
смо најпре до Мостара и Међугорја, да бисмо преко Загреба и Копривнице стигли до Балатона и Будимпеште. Након
преваљених 1.870 километара,
на мојих око 300 евра трошкова, поред бесплатних смештаја
и хране, добио сам пет пута више, плус сто евра бакшиша.
Ипак, највеће чашћавање било
ми је када сам возио на Паг и
на триста договорених евра добио још сто педесет. Возио сам
и познате, пре свих Ацу Лукаса, који је велики „џек” и, рецимо, на две „црвене” дода још
једну – прича таксиста.

А сама клијентела може бити веома шаролика...
– Рецимо, често возим румунске цигане – Габоре, махом до Трансилваније или Сегедина. Врло су коректни што
се тиче плаћања, а и праве су
полиглоте, али најбоље говоре
мађарски, мој матерњи, па зато

код њих имам прођу. Некад су
трговали теписима, док данас
углавном нуде шерпе. Често их
трампе за ломљено злато и будући да код нас залагаонице
плаћају око 16 евра по граму,
док је то у Мађарској око 24,
веома им се исплати да узму
такси како би тамо обавили
трансакцију. Једном сам их
превезао с пола киле ломљеног злата, што ми нису пријавили. Међутим, није моје ни
да претресам странке, већ је у
таквим ситуацијама најбитније да је укључен таксиметар,
чиме сам на граници апсолутно заштићен. Други пут сам на
молбу познаника возио неку
девојку до границе с Мађарском. Иако је изгледала сасвим
нормално, на прелазу су је задржали због неког дуга. Тада
су ми мађарски цариници рекли да је проститутка. Морао
сам да останем шест сати ради
давања исказа, али законских
консеквенци нисам имао, јер
сам, и овог пута, као што ред
налаже, укључио таксиметар.
Када сам се вратио, дочекали
су ме њени мангупи и хтели да
идем на други прелаз, али ја
сам их откачио без обзира на
то што су ми претили... – присећа се Ерне.
И то је само једна „такси
сторија”, која као и свако занимање, па и све друго у животу, има светлих и тамних
тренутака...

ФИЛМ СКА ЈУР ЊА ВА ЗА ЛО ПО ВИ МА
У граду се памти и једна немила сцена, попут неких у холивудским филмовима, када је пре седам година једном таксисти отет аутомобил.
– Реч је о мом колеги, а све је почело када је странкама
покушао да објасни да не једу бурек у новом „мерцедесу”.
То им се није допало, па су га избацили из кола и кренули
ка Малом Лондону. Чим је јавио, за тили час нас десетак
опколило је лопове. Међутим, следећег момента један од
њих је изашао с пиштољем и испалио цео шаржер према
нама. У секунди смо полегали у снег и блато. У међувремену је стигла интервентна полиција и рутински похватала
преступнике – прича Ерне.

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.

Куце са бувљака
Ове три мале куце пронађене
су близу бувљака. Још увек сисају, али хоће и помало да узму
храну самостално.
Налазе се иза железничке
станице, где има неколико гаража и кућа, а жена код које су
убачени ради по цео дан и нема могућност да их чува. Она
их храни и брине о њима кад год може и када је ту, али су врло мали и напољу је минус, па тешко да ће овако преживети.
Мало места у нечијем срцу и дворишту или кући спашће
њихове мале животе, а све друге информације могу се добити на 063/108-79-88.

Малци
Ових пет штенаца пронађено је у картонској кутији између две пруге на Кудељарском насипу. Остављени су на мокром и
на зими да угину од хладноће и глади.
Тресли су се од хладноће када су их младе суграђанке привремено збринуле, јер
нису могле да их гледају у таквом стању.
Међутим, оне не могу да их задрже, па
им хитно траже домове, а заинтересовани треба да се јаве на
имејл udomi.ljubimce@gmail.com.

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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ОДБОЈКАШКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

БЕРЛИНСКА БАЈКА НА ФРАНЦУСКИ НАЧИН
Главни град Немачке је град
као ниједан други. Берлин је
метропола у којој можете да
видите готово све и да сретнете готово свакога. То је град
који непрестано живи и за који ни месец дана боравка не би
било довољно да га детаљно
обиђете и упознате...
Уторак, 7. јануар. Баш на највећи хришћански празник, на
Божић, многољудна „експедиција” из Србије кренула је пут
главног града Немачке с циљем и жељом да бодри мушку
одбојкашку репрезентацију у
европским квалификацијама
за Олимпијске игре у Токију.
Захваљујући Секретаријату за
спорт АП Војводине и одличној сарадњи са Одбојкашким
савезом наше покрајине и Одбојкашким савезом Србије, у
Берлин су кренула два аутобуса с навијачима и комби...
Прилику да буде на лицу места, на још једном великом
спортском догађају, добио је
и „Панчевац”.
Волан „Фијатовог” комбија
био је у сигурним рукама, а истакнути одбојкашки тренер,
доктор физичке културе Неџад
Османкач и Душан Радомировић лагано су преваљивали дуг
пут... Сапутници Петар Богуновић, Драган Тадић, Божа Ко-

појављују на разним местима
у граду.
Препознатљив симбол Берлина свакако је и Бранденбур-

Другог, али током посете главном граду Немачке треба обићи још многе знаменитости.
Контролна тачка Чарли, изгра-

Бранденбуршка капија

јић и потписник овог текста
нису имали никаквих замерки... Будимпешта, Братислава,
Дрезден и коначно – Берлин.
После 1.162 километра од Новог Сада...
Главни град Немачке, метропола с 3,7 милиона становника, заиста је светски центар
културе, политике, медија, науке и спорта. Основан у дванаестом веку, Берлин је и предиван град, с богатом, али и добро познатом „компликованом”
историјом.
Место сусрета река Хафел
и Шпреја има 960 мостова у
оквиру својих граница, а на
градском печату Берлина, који је усвојен 1280. године, налазе се два медведа. Ове животиње се захваљујући уметницима Клаусу и Еви Херлиц

бројним историјским знаменитостима, али и модерном архитектуром.
У том и таквом граду осам
европских одбојкашких репрезентација надметало се с једном жељом – да тријумфују на
турниру и тако изборе пласман

дворане је промењена, па се
она данас користи и за друге
спортове. Име је добила по немачком боксеру Максу Шмелингу. Ова спортска арена има
скоро 12.000 места и користи
се углавном за боксерске мечеве, као и за сусрете рукометних, одбојкашких и кошаркашких клубова. Своје утакмице
као домаћини у овој дворани
играју КК Алба, СЦЦ Берлин и
РК Фуксе Берлин, у коме тренутно брани и најбољи рукометни голман Европе, наш суграђанин Дејан Милосављев.
Одбојкашка репрезентација
Србије, на жалост преко 150
навијача који су допутовали из
Београда и Новог Сада, рано је
завршила учешће на овом турниру. Момци селектора Слободана Ковача у првом мечу
су изгубили од Француске с 3:0,
потом су са истим резултатом
савладали Холандију, а онда су
у трећем колу изгубили од Бугарске с 3:2, па је пласман на
Олимпијске игре остао само
сан. У великом финалу, у правом спортском спектаклу који
су приредили организатори,
Француска је с максималним
резултатом савладала Немачку и изборила „визу” за Токио.
Тако ће на одбојкашком турниру на Олимпијским играма
у главном граду Јапана, овог
лета, играти: Јапан, Бразил,
САД, Италија, Пољска, Русија,
Аргентина, Француска, Тунис,
Иран, Венецуела и Канада.

за Олимпијске игре у Токију. У
једној групи су се надметале
Словенија, Немачка, Белгија и
Чешка, а у другој Бугарска,
Француска, Србија и Холандија.
Све утакмице су одигране у
дворани „Макс Шмелинг”, хали која је грађена за потребе
такмичења у боксу за „олимпијаду” 2000. године. Ипак, како је тада домаћинство уместо
Берлина добио Сиднеј, намена

„Експедиција” Србије је пут
Новог Сада кренула у суботу,
11. јануара. Неђа је поново заузео место возача у комбију,
обавио је телефонски разговор
с покрајинским секретаром за
спорт, некадашњим одбојкашким асом и репрезентативцем Владимиром Батезом, а
потом је с компакт-диска кренула песма „Берлин, ја сам мислио на Берлин...”.

Србија–Бугарска

Финале

саобраћај, док на вишем нивоу
путује воз. Један од најспектакуларнијих погледа у Берлину
представљају тераса и купола
кровова Рајхстага... Остаци чувеног Берлинског зида, који је
некад био граница између две
државе, између два света, претворени су у галерију „Ист сајд”,
која представља 1.316 метара
графита и мурала које су деценијама стварали уметници из
свих крајева света... Зоолошки
врт у главном немачком граду
више пута је проглашаван за
најбољи на свету. У њему брига о животињама поприма тотал но дру га чи ју ди мен зи ју.
Простире се на површини од
преко 35 хектара и збрињава
око 20.000 животиња.
Берлин је сада прави магнет
за туристе. Град који никада
не спава. Најпопуларнија брза
храна је позната кобасица с каријем, а годишње се у Берлину
сервира око 70 милиона порција овог специјалитета. Постоји чак и музеј посвећен овом
специјалитету – Музеј немачке ко ба си це с ка ри јем (Deutsches Currywurst Museum).
Уколико волите да више времена проведете у куповини, или
је кишно време у Берлину, дан
можете провести у бројним шопинг-центрима, а ако бисте да
комбинујете шетњу и разгледање града с куповином, улице
Курфирстендам и Фридрихштрасе права су места за то.
Немогуће је у једном новинском тексту описати такав град
као што је Берлин, метрополу
богату културним наслеђем,

Некадашњи Берлински зид

шка капија, изграђена 1791. године, за време владавине краља Фре де ри ка Вил хел ма

ђена 1961. године у улици Фридрихштрасе, можда је и најпознатији пролаз између источног и западног Берлина... Музејско острво је чудесни део
старог Берлина, између реке
Шпреје и канала Купферграбен, а највећа и најстарија берлинска грађевина из доба Пруског царства јесте палата Шарлотенбург. Између Бранденбуршке капије и Потсдамер плаца
налази се споменик Јеврејима
убијеним широм Европе, моћно и изражајно дело у част шест
милиона жртава Холокауста...
Мост Обербаум на реци Шпреји повезује округе Кројцберг и
Фридрихсхајн и такође се сматра симболом Берлина. Изграђен је на два спрата: на нижем
ни воу мо ста те че друм ски
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Петак, 17. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ КАЧАРЕВА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПОБЕДА НАД МЛАДОШЋУ – ИМПЕРАТИВ
Пад у другом
полувремену
На реду можда и
најважнији меч
Утакмицама 15. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Тамиш је
на програму имао путовање у
Лазаревац, а поклоници „краљице игара” у нашем граду понадали су се да Саша Радовић и
његови саиграчи могу стићи до
вредних бодова... Ипак, изненађење је изостало: Колубара–Тамиш 91:60, по четвртинама 26:25,
17:18, 27:5 и 21:12.
Сам поглед на коначан исход довољно говори о односу
снага на паркету дворане у Лазаревцу. Око 800 поклоника
кошарке у првом делу сусрета
могло је да види добру и изједначену игру.
Домаћи тим је предводио капитен Никола Симић, који је
неколико сезона носио и дрес
Тамиша, а у тиму из нашег града истицали су се Џерид Роудс
и Предраг Прља. Чврста одбрана се играла и у другој четвртини, па се на одмор отишло с
нерешеним резултатом – 43:43.
Друго полувреме је донело
потпуно другачију слику на терену. Играо је само један тим –
онај из Лазаревца. Расположени и веома мотивисани играчи
Колубаре надвисили су Тамиш
у готово свим елементима. Гости су у овом делу утакмице
постигли свега пет поена, па је
победник практично био одлучен у трећој четвртини.
Чак 22 по е на „ви шка” у
корист домаћег тима било је

недостижно за момке из нашег
града, па су играчи Колубаре
рутински меч привели крају и
остварили веома важну победу
која ће им много значити у
борби за опстанак у лиги. Насупрот њима Тамиш је претрпео и једанаести пораз, па му
предстоји грчевита борба како
би и у наредној сезони играо у
овом рангу такмичења.
– Колубара нам је одржала
час кошарке. Неки искуснији
играчи нису успели да изнесу
терет утакмице, ми који смо
улазили с клупе нисмо донели
нову енергију у тим... Сада имамо озбиљан проблем, па нам се
победа наредног викенда намеће као императив – рекао је после меча играч тима из нашег
града Бранислав Лабудовић.

Тамиш је играо у саставу:
Николић (13 поена), Чабрило
(пет), Ра до вић (два), Ва сић
(два), Павићевић, Вукојичић
(два), Прља (10), Јанковић, Лучић (три), Роудс (19) и Лабудовић (четири).
– Сјајна атмосфера у Лазаревцу, где су нас наши спортски пријатељи потпуно надиграли. Не знам ни шта бих рекао. Била је то кукавичка игра
наших главних карика у тиму,
деконцентрисано и мекано деловали смо у одбрани, а изгубили смо чак двадесет лопти...
Предстоји нам анализа меча,
али и међусобни разговори. Једноставно, морамо да се погледамо у очи, да извучемо неку
поуку, да реагујемо на тежак
пораз, али и да победимо у

наредном мечу. Уколико не добијемо наредну утакмицу, ми
смо једном ногом у нижем рангу – рекао је на конференцији
за новинаре одмах после утакмице тренер панчевачких кошаркаша Бојан Јовичић.
Тамиш после петнаест утакмица има скор од четири победе и једанаест пораза, па се
заједно са ОКК Београдом, Металцем и Војводином налази у
дну табеле. Ипак, већ од суботе, 18. јануара, све поново може да изгледа ведрије. У Халу
спортова на Стрелишту долази
Младост из Земуна. Победа Тамиша се намеће као императив. Уз помоћ с трибина Саша
Радовић и његови саиграчи лакше ће стићи до ње. Утакмица
почиње у 19 сати.

ПОКРЕНУО СЕ „БРЗИ ВОЗ”...

– Од данас крећемо пуним
гасом. Имамо неке информације да ће лига можда и да се
проширује, а наш циљ је да
дохватимо место на табели које може много тога да нам донесе. Желимо што бољи резултат, а надам се да ће повреде заобићи момке и да ће
припреме протећи успешно –
додао је потпредседник Динама 1945 Александар Павковић.
Заказано је и шест контролних утакмица, а „брзи воз” ће

ДОБАР СТАРТ САЊЕ МАРИЋ

Страну припремио

Александар
Живковић

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА СТАРЧЕВЦЕ

Већ по традицији, у Џудо клубу „Академија Јочић” у Старчеву стара година је испраћена клупским такмичењем
у коме се надмећу најмлађи
чланови тог колектива, они
који због година нису имали
право да се боре на званичним такмичењима.
Двадесетак малишана је дало све од себе, а потом је уследила додела медаља. После
турнира се прешло и на новогодишњу журку, којој је присуствовало стотинак родитеља и малишана.
– Наши резултати у 2019.
години били су изузетно добри, али то не значи да се нећемо потрудити да они буду
још бољи. Наш клуб је и овог
пута изабрао најбољег појединца у колективу. Иако су
бројни такмичари освајали
медаље, Петар Новаковић је

направио искорак и на међународном плану, на турнирима у Немачкој, Холандији и
Хрватској, а своју доминацију у Србији потврдио је освајањем бројних мадаља на готово свим такмичењима. Тако је убедљиво задржао прво
место на ранг-листи ЏСС-а.
Посебно ме радује што се Петровим примером рада и посвећености руководе и други
такмичари, па ћемо у новој
години имати још јачу конкуренцију. Честитам Петру на
избору за најуспешнијег „академца” – рекао је први човек
овог клуба Мирослав Јочић.
Руководство клуба је обезбедило тренерке за све чланове, а за оне који су у такмичарском програму – и кимона и торбе, па је потом новогодишња журка могла да се
настави.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ
У атлетској дворани у нашем
главном граду 11. јануара је одржано Отворено појединачно првенство Београда за старије јуниоре, на којем је учествовало
више стотина атлетичара и атлетичарки из Србије, као и гости
из Северне Македоније. Чланица Атлетског клуба Тамиш Сања

кадеткињу у Војводини изабрала званична комисија ЏСВа, а признање јој је додељено
на великој свечаности у хотелу „Нови Сад”.
Свака част!

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА 1945 ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ
За фудбалере Динама 1945
окончана је зимска пауза. У
среду, 15. јануара, на Градском
стадиону је извршена прозивка првотимаца, којом су и званично почеле припреме „брзог
воза” за пролећни део сезоне у
Српској лиги група „Војводина”. Динамо 1945 је први део
шампионата завршио на четвртом месту.
– Момци, пре свега желим
вам срећне празнике. Почињемо да радимо, а наши циљеви
су увек највиши. Неколико момака је дошло, неколико отишло, али је најважније да је
костур тима остао на окупу.
Имамо одличну атмосферу у
екипи и сигуран сам да ћемо у
пролећном делу остварити још
бољи резултат – рекао је у обраћању фудбалерима спортски
директор Динама 1945 Душан
Белић.
Током зимске паузе нико из
клуба није отишао, а нови чланови „брзог воза” постали су
Иван Каранфиловски, који је
дошао из Стреле из Иванова, и
штопер Стефан Којић, који је
стигао из Прњавора.

АНДРИЈАНА НАЈБОЉА У ВОЈВОДИНИ
Из качаревачког Џудо клуба
Јединство константно стижу
лепе и охрабрујуће вести.
Наиме, у конкуренцији млађих кадеткиња из целе Војводине чланица тог спортског
колектива Андријана Кртенић
проглашена је за најбољу.
Андријана је једина из панчевачког џудо-спорта која је
добила ово престижно признање, с обзиром на то да је
ове године била двострука првакиња државе, за старије пионирке и млађе кадеткиње, и
освојила мноштво медаља на
турнирима у земљи и иностранству.
Ово је још један доказ да
се у ЏК-у Јединство озбиљно
ради, а као круна напорних
тренинга дошло је и ово лепо
признање. Андријану Кртенић је за нај бо љу мла ђу

Марић први пут се надметала
у дисциплини 400 м и остварила сјајан успех освајањем
бронзане медаље, с резултатом
1:01,42 минута. Треба напоменути да је Сања још увек пионирка и да је за ривалке имала
девојке и пет година старије
од себе.
Примарни циљ изласка на
ово такмичење био је достизање норме за трку на 400 метара на предстојећем Првенству
Србије у дворани (25. и 26. јануара) за јуниорке, а Сања ју је
надмашила за две секунде.

први меч имати 29. јануара
против БСК-а из Батајнице.
– Најважније је да ударимо
добар темељ, а то ћемо постићи добрим радом на овим припремама. Морамо да се концентришемо искључиво на рад.
Ми смо хомогена екипа, увек
нас је красила добра атмосфера у свлачионици, што је предуслов за добар резултат. Припреме ћемо обавити у Панчеву,
а радићемо углавном на терену
с вештачком травом код Хале
спортова. Од игра ћемо шест

утакмица: четири у нашем граду и две на страни. Сви момци
ће добити прилику да се изборе
за своје место у тиму – истакао
је шеф стручног штаба „брзог
воза” Жарко Тодоровић.
После дуела са БСК-ом фудбалери Динама 1945 играће у
фебруару и контролне утакмице с Радничким из Обреновца,
Таковом, Војводином из Перлеза, Слогом из Пландишта и
Младеновцем. Пролећни део
шампионата у Српској лиги група „Војводина” почиње 7. марта.

ТРИЈУМФ БРАЋЕ МИЛАНОВИЋ
Велики новогодишњи кадетски турнир у шаху под називом „Тро феј Ви ди ков ца”
одржан је у нашем главном
гра ду. Уче ство ва ло је око
осамдесет младих шахиста,
који су се надметали у две
старосне категорије. Марко
Милановић, вишеструки кадетски првак Србије, такмичио се у старијој, а његов брат
Павле у млађој групи играча.
Играло се по савременом
убрзаном темпу од десет минута за размишљање по играчу, плус две секунде бонификације од првог потеза.
После пет кола, „фишеровски”, са свих пет победа из
пет партија, Марко Милановић

је убедљиво тријумфовао и
тако зарадио још један победнички пехар.
У групи млађих дечака Павле Милановић је такође освојио најсјајније одличје.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kubbel
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МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ

СЕЋАЊЕ НА ЗОРАНА И ИВАНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Одлична организација
СТК-а Панчево
Учествовало сто играча
У организацији Стонотениског клуба Панчево, недавно је у нашем граду одржан
први меморијални турнир „Зоран Палић
– Иван Перкошан”, у част двојице утемељивача и дугогодишњих носилаца стоног
тениса у Панчеву. Поред тога што се бавио
овим лепим спортом, Иван Перкошан је
био и творац рекета којима су освајане
медаље за нашу земљу на свим великим
европским и светским такмичењима.
На турниру су, поред домаћих играча и играчица, учествовали и стонотенисери из иностранства. Одржавање такмичења су помогли Град Панчево, Спортски савез Панчева и Основна школа „Јован Јовановић Змај”, где је и одржано
надметање.
У млађим категоријама су учествовала 44 такмичара, а у групи ветерана се
надметало чак 55 мајстора за плавим
столом.

Одлично је

Код млађих кадеткиња најбоља је била Јана Хавела, чланица СТК-а Славија
96 из Ковачице, а у групи дечака је тријумфовао Вук Видојевић из Београда. У

категорији кадеткиња, у којој је била и
најјача конкуренција, победила је Јелена Стефановић, чланица Стонотениског
клуба Панчево, а у групи кадета пехар
је заслужио Димитрије Јеликић из Црвене звезде.
Ветерани су се такмичили у више категорија. У групи играча од 35 до 50 година победник је Маринел Ардељан,
члан екипе Банатул из Локава. У надметању стонотенисера од 50 до 60 година старости најбољи је био Предраг
Брајић из Шапца, а у конкуренцији играча преко 60 година победнички пехар
је припао Жељку Басаићу из Београда.
У апсолутној категорији , у којој су
право учешћа имали сви играчи, победник је Шапчанин Милош Маринковић, који сада игра за клуб из Опатије.
СТК Панчево, с председником Милутином Томовићем на челу, још једном
се показао као изузетан организатор и
добар домаћин, а сви у клубу се надају
да ће овај турнир постати традиционалан и да ће се одржавати сваке године.
А. Живковић

ГОДИНА У ЗНАКУ ОРИЈЕНТИРИНГА

ЈЕЛЕНА НАЈБОЉА У СРБИЈИ
Годину за нама, када је спорт у питању, обележили су и чланови Оријентиринг клуба ОСА из Панчева.
На Првенству Војводине у спринту
чланови тог спортског колектива освојили су две златне медаље. Јелена Станковић је тријумфовала у категорији жена до тридесет пет година, а Јелена
Књегињић је до златног одличја дошла
у отвореној категорији.
На крају сезоне Јелена Станковић је
и званично постала шампион Србије у
оријентирингу. Последње такмичење у
сезони имала је на најтежем терену за
оријентиринг – на Букуљи код Аранђеловца.
Од почетка такмичарске сезоне Јелена је имала три трећа места, четири
друга и два прва места, што јој је у
укупном пласману донело шампион-

ски пехар у Србији у конкуренцији жена од тридесет пет до четрдесет година. Са освојена 574,23 бода, Јелена је
на два међународна такмичења, на Копаонику и Рајцу, зарадила две сребрне
ме да ље. Иа ко је по сти гла из у зе тан
успех, клуб није имао новца да јој омогући такмичење на „Борока купу” у
Мађарској.
Јелена је и освајач шампионске титуле на Првенству Војводине, док је њен
тренер Миодраг Видовић био други у
нашој покрајини.
Оријентиринг клуб ОСА може да се
похвали и резултатом Страхиње Видовића, који је заузео треће место у Војводини у категорији сениора М21. Драган Веселиновић је био пети у групи
такмичара М35.
А. Ж.

Још боље
Копање по прљавим, мрачним деловима сопственог ума замара.
Али је неопходна операција.
Интроспекција.
Потрага за оним што себи не смеш наглас да признаш.
Мада то мораш у неком моменту.
Боље одмах него сада.
Најбоље је гласно, пред огледалом.
Јер те то чини још бољом особом.

Кад се не назире

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „ДЕДА МРАЗ”

ТРОФЕЈИ ЗА АНДРЕУ И ВУКА
Традиционалан, 22. међународни пливачки митинг „Деда Мраз” одржан је
недавно у Новом Саду.
Пливачки клуб Динамо се на том
надметању представио са својим најмлађим такмичарима, којима је ово
уједно било и прво надметање мимо
клуба. За оне нешто старије пливаче

Кад заблеште боје!
Пукну ти пред очима, а поглед баш зато не склањаш.
Кад искочи природа!
И само би да пливаш кроз њу.
Сама те обузме, не да ти да дишеш.
Онда се, као, повратиш, а пожелиш да те никада није напустила.
Природа у боји.
Оно лепо што те чини добром особом.

овај митинг је био и њихово последње
по ја вљи ва ње на по пу лар ној „Де да мразијади”.
Андреа Нађ је освојила златну медаљу у дисциплини 100 м прсно. Вук Самарџија је заслужио два бронзана одличја: у тркама на 50 м краул и 50 м
делфин.
А. Ж.

Иде време: одлазе возови, млатиш ветрењаче.
Да га зауставиш, не можеш.
Ко каже, фраза!?
Можеш: замрзни тренутак, баш онај у коме се сјајно осећаш.
Упамти тај доживљај.
За сва времена.
Лепота је увек ту, не само кад се назире.
Приграби је, бићеш лепша особа.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО СТЕ ПРОВЕЛИ ЗИМСКИ РАСПУСТ?
Светлана Бојанић,
ученица:

Тамара Пајић,
ученица:

Матеја Ђорђевић,
ученик:

– Време сам
проводила с друштвом,
шетали смо и
одмарали се.
Нисмо много учили.

– Супер ми је прошао
распуст, само је било
много хладно.
Дружили смо се
сваког дана и ишли
смо у шетње.

– Поред тренинга,
углавном сам био
код куће с породицом.
Увече сам излазио
с другарима у град.
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