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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

„Папири”
од значаја
Испланирани след догађаја,
прека потреба или чин „за не
дај боже”, тек, у последњих неколико година велики број наших сународника посегао је за
добијањем новог или двојног
држављанства, углавном суседних нам земаља.
Пасоши Хрватске, Бугарске,
Румуније или Мађарске за
многе су „карта у једном смеру”, али већини представљају
и „залог за будућност”. Што би
рекао наш народ „нека га, нек
ћути, леба не тражи”, или „злу
не требало”...
Ко се на време (до)сетио да
узме „папире” поменутих држава, које тада нису биле чланице Европске уније, лако је
дошао до жељеног циља. Како
је време одмицало, таква работа је постајала све тежа, а процедура компликованија.
Сада уопште више није тако
лако стићи до држављанства и
пасоша неке од комшијских
земаља. Али они које нужда
натера никако се не предају...
И не смеју, јер та „књижица”
за њих представља улазницу за
будућност. Пронаћи ће неку
„кваку” како да дођу до жељених докумената, научиће и језик, ма, урадиће све само да
постану део Европске уније. А
онда је пут отворен. Иако сигурно није нимало лако отиснути се у бели свет...
А како се добија држављанство наше земље? Под условом да сте навршили осамнаест година живота и да вам није одузета пословна способност, да имате отпуст из страног држављанства или да поднесете доказ да ћете отпуст добити ако будете примљени у
држављанство Републике Србије, да сте до подношења захтева најмање три године непрекидно имали пријављено
пребивалиште на територији
Републике Србије, да поднесете писмену изјаву да Републику Србију сматрате својом државом – тако каже сајт Министарства спољних послова Републике Србије.
Ваљда су тако све услове испунили и спортисти попут
Евандра, Клеа, Чарлса Џенкинса, Демаркуса Нелсона,
Дилана Ениса, Маркуса Пејџа
или Кевина Пантера. Или су
они српски пасош добили
„пречицом” зарад постизања
бољих резултата њихових екипа, а притом нису улазили у
квоту странаца у тиму...
Па да ли су ти трофеји баш
толико важни? И коме?

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОВЕКОВЕЧЕНЕ УСПОМЕНЕ ПОРЕД КОЈИХ ПРОЛАЗИМО

СПОМЕНИЦИ У ЧАСТ СРЧАНОСТИ И ВЕРЕ У СЕБЕ
Последњих година је
обновљено, санирано,
рестаурирано или
конзервирано много
споменика и цркава

Старом сајмишту и на Бањици. Послератна власт је наложила архитектама да осмисле споменик који ће
асоцирати на ове злочине нациста,
мењана су идејна решења, да би тек
22. новембра 1981. године споменик
био завршен. У деценијама које су
долазиле монумент је скрнављен, лопови су крали комаде бронзе и месинга, чак су чупани каблови електричних инсталација!
Споменику су враћени сви делови,
укључујући и бронзани диск са стиховима Васка Попе и симболима Давидове звезде, точка и крста, који
евоцирају успомене на страдање Јевреја, Рома и Срба. Постављено је по
осам рефлектора и камера за видеонадзор које су повезане с Полицијском управом у граду, па на Стратишту више нема лопова.

Храбри јазавичар Лео
у Народној башти и
„Вашингтон посту”
У нашем граду уме да дува хладна и
јака кошава, па и да напада снег, али
далеко од тога да су метеоролошки
услови у Панчеву попут оних у Сибиру или Канади или да у његовој околини бивствују животиње карактеристичне за поларне пределе. Ипак, у
епицентру града „мазе” се два бела
медведа исклесана у камену; ем заиста супернежно изгледају, ем су омиљена „пењалица” свих малих Панчеваца. Ова скулптура је дело вајара
Ливијуса Балножана, који ју је поклонио граду 1973. године, када су на
том месту изграђени солитери и у
време осмишљавања трга испред
њих.
Свакодневно пролазимо поред
скоро осамдесет јавних споменика у
граду и околини; грађа о томе спремна за каталошко објављивање постоји
у Заводу за заштиту споменика културе од 2015. године, али се чека, највероватније, невелика свота новца.
„Панчевац” ће покушати да читаоце

Иако нема поларне зиме, у центру града „мазе” се два бела медведа
спроведе кроз кратку историју најважнијих градских монумената.
Шта (по)стоји у центру града
Велики број скулптура на јавним површинама, у установама и школама
дела су чланова групе „Панчево пет”,
сликара и вајара који су седамдесетих и осамдесетих година прошлог
века добијали плату од града, а своје
радове су заузврат оставили Панчеву.
На пример, академски вајар Божидар Јововић 1975. године створио је

ТРГ ГЕ НЕ РА ЛА МАР ГЕ ЛО ВА

Како нам је рекла Слободанка Перовић из Завода за заштиту споменика културе, још 2014, када је направљена изложба о 70 година од
ослобођења Панчева, запослени у
тој установи писали су о команданту финалне битке генералу совјетске армије Василију Филиповичу
Маргелову и поставили његову фотографију. Сазнајемо да је на седници Градског већа 14. фебруара
коначно подржана идеја да Маргелов добије трг у Панчеву. Ради се о
кружном току у Улици ослобођења,
надомак Зелене пијаце.

Рециклажа.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Послератни командант Ваздушно-десантних снага (ВДВ), елитног
рода руских специјалних јединица,
на почетку Другог светског рата у
опкољеном Лењинграду командовао је пуком поморских пешадинаца, да би на јесен 1944. стигао у Србију. Предводио је совјетске снаге
које су ослободиле наш град 6. октобра 1944, али и јединице што су
12. маја 1945. године поразиле десетине хиљада најелитнијих Хитлерових војника. Носилац је ордена
Херој Совјетског Савеза. Генерал
Маргелов је умро 4. марта 1990.
скулптуру „Сејач”, која је постављена
на платоу испред осамнаестоспратнице, највише зграде у нашем граду,
а реконструисана је 2014.
На само тридесетак метара од ње
су споменици Олги Петров, Стевици
Јовановићу и Марку Кулићу, народним херојима из Другог светског рата (санирани 2013. године), као и Јовану Јовановићу Змају, лекару и једном од наших најпознатијих песника, који је током једног периода свог
живота живео у Панчеву. По њему се
зову и улица и основна школа у непосредној близини.
У центру Градског парка налази се
„Крст са Велике пијаце”. Оригинално
је подигнут у 19. веку у част Првог
српског устанка, а 1941. године је
уклоњен пошто су окупатори и фолксдојчери наредили Црквеној општини да га демонтира јер ће у супротном да га сруше бомбом. Делови крста су пренети у порту Успенске цркве, а пронашли су их запослени у
поменутом градском заводу 1995.
Споменик од црвеног мермера поново је на централном градском тргу од
2004, када је постављен поводом

прославе двестагодишњице од почетка устанка.
Док смо још у парку, да кажемо да
је скулптуру „Удовице” Саве Сандића
тадашња Општина купила од аутора
1973. године и поставила испред своје зграде. Последњеизграђени споменик у Градском парку (децембар
2016) јесте онај борцима погинулим у
ратовима деведесетих година 20. века. Идејно решење је урадио Завод, а
финансијер је био Душан Бајатовић.
У главној градској улици споменик
„Свети Флоријан” стоји од 1813. Овај
кип посвећен ватрогасцима проглашен је за непокретно културно добро
2007, а оштећења на њему санирана
су 2014.
Занимљиво, од исте године друге
деценије деветнаестог века нишу на
„лакту” зграде старе Вајфертове пиваре до 1996. године красила је статуа Јана Непомука. Била је у лошем
стању „захваљујући” вандалима, па је
однета у депо панчевачког Завода,
где је очишћена, а 2014. године конзервирана и враћена на старо место.
Јан Непомук је један од најпознатијих католичких светаца: заштитник
је од глади и поплава и чувар сиромашних, исповедника и градитеља
мостова. Статуа га приказује у свештеничкој одори, с распећем у левој
руци и палминим листом у десној,
што је симбол славе.
Мало даље од централног градског
језгра, испред улаза у управну зграду
Опште болнице, с постоља пролазнике „поздравља” први војвода српске
Војводине Стеван Шупљикац. Ауторка споменика је чувена Оља Ивањицки, а постављање су финансирали
Коалиција „Војводина” и Фондација
„Карић” 2002. године.
Давидова звезда, точак и крст
У последњих шест-седам година обновљено је, санирано, рестаурирано
или конзервирано прилично споменика и цркава у граду и околини.
Симболи Панчева – светионици на
ушћу Тамиша у Дунав – сређивани су
од 2013. до 2017. Пре седам година
обновљен је споменик црвеноармејцима на Котежу 2.
Звоник Преображенске цркве, као
и иконостас, кров и лимени покривачи, били су предмет (конзерваторских) радова од 2013. до 2019. У
оквиру комплекса Вајфертове пиваре
извршена је превентивна заштита
магацина јечма 2015, када је и рестаурирано и конзервирано деветнаест
икона у манастиру Војловица. Године 2016. обновљен је кип Светог Тројства испред Миноритског самостана
на Гимназијском тргу и завршавало
се улепшавање саме цркве. Конзервација и рестаурација кипа „Распеће”, који се налази у Улици Жарка
Зрењанина у близини силоса, извршене су 2017. године.
Ваљало би се подсетити и Споменкомплекса Стратиште, који је током
2016. и 2017. године добио старо-ново рухо, у шта је уложено четрнаест
милиона динара. На шестом километру пута Панчево–Јабука налази се
место на коме су нацисти током Другог светског рата стрељали више од
12.000 Јевреја, Рома и Срба. Жртве
су довожене камионима из целог јужног Баната, али и из логора на

„Срчане” приче
Aкадемска вајарка Ивана Ракиџић
Крумес ауторка је трију спомен-плоча. Прва, која стоји на зиду зграде
Градске управе, успомена је на Срђана Алексића, Србина из Босне који је свој живот дао бранећи комшију муслимана од српских снага; постављена је новембра 2010. Друга,
посвећена убијеном првом демократски изабраном премијеру наше
земље др Зорану Ђинђићу, краси од
12. марта 2011. године један од централних градских тргова који носи
његово име. Трећа је спомен-плоча
стрељанима на Старом православном гробљу, на коме је и споменик
обешенима исте ауторке, од априла
2011. године.
У оквиру „Отвореног атељеа” Иване Ракиџић Крумес настали су дивни
артефакти, уметнине, производи четрдесетак особа од најмлађег до најстаријег узраста. Једна од инклузивних радионица изнедрила је и скулптуру „Срце драгуља”, која је рађена
око годину дана уз помоћ другара из
Удружења за помоћ МНРО. Она је
постављена на зеленој површини у
близини Дома војске у Панчеву 2014.
године.
За крај, оставили смо можда „најсрчанију” причу. У светским оквирима свакако најпознатији панчевачки
споменик подигнут је добровољним
прилозима грађана. Ради се о споменику псу јазавичару Леу, вајарке Светлане Каровић Деранић, који се у Народној башти налази од 20. јуна
2015.

ТА БЛЕ С НА ЗИ ВИ МА
УЛИ ЦА ДО ГО ДИ НЕ
Председник Комисије за подизање споменика и именовање улица и тргова Немања Ротар рекао
је за „Панчевац” да се табле с називима осамдесет новоименованих улица, као и три преименована сокака, неће ове године појавити на зградама и кућама, осим
ако се новац за то не издвоји ребалансом градског буџета.
– За 2020. годину планирана
је само јавна набавка у вредности од око 700.000 динара за постављање тројезичних табли – на
словачком, мађарском и српском
– у улицама у насељу Војловица
– објаснио је Ротар.
Да подсетимо, Лео је 13. марта
2014. године на Стрелишту спасао
сигурне смрти једанаестогодишњу
девојчицу Николину Вучетић: њу је
тог дана напао и повредио побеснели
пас расе булмастиф. Мали-велики
Лео, неупоредиво слабији, али и храбрији и срчанији од подивљалог булмастифа, скочио је на Николининог
нападача. У тој неравноправној борби задобио је повреде и уједе од којих
је два дана касније угинуо. Причу о
свему овоме објавио је и амерички
„Вашингтон пост”.
Споменици и треба да се подижу
за срчаност и храброст. Ако не буде
било катастрофалних земљотреса
или ратова, сви овде побројани красиће Панчево још вековима.
С. Трајковић
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ЗАНИМЉИВА АКЦИЈА НАШИХ СУГРАЂАНА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

АКО ИМАШ ДОНЕСИ, АКО НЕМАШ ОДНЕСИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Троје људи добре
воље покренуло град
Многима од нас десило се бар
једном у животу да нас задиви
нека добра идеја, акција или
пројекат који је заживео у неком другом граду или држави.
Како би било добро да овако
нешто постоји и код нас – реченица је коју тада обавезно
изговоримо, али углавном не
предузмемо ништа да би се то
и остварило. Ово је прича која
има баш такав почетак, али је
крај сасвим другачији, јер –
троје наших суграђана одлучило је да напокон пређе с речи
на дела.
И тако су се ових дана на
неколико локација у нашем
граду појавили дрвени панели с кукицама за остављање
хране и гардеробе. „Ако имаш

да ће помоћи пошто зна да код
куће имам бебу и немам баш
много времена. Суграђане сам
замолила да дају идеје за локације у граду и кренули смо,
за почетак, са шест панела, које су Немања и Драгана окачили – каже Ирена Станковић.

ГДЕ СЕ НА ЛА ЗЕ
ПА НЕ ЛИ?

донеси, ако немаш однеси. Да
ли то била гардероба или можда храна, некоме ћеш помоћи

НА ИВИЦИ СИ РО МА ШТВА 1,8 МИ ЛИ О НА
Последњи подаци о броју сиромашних људи у Србији датирају из 2017. године.
Сви они који су током
2017. имали мање од
12.045 динара месечно били су апсолутно сиромашни.
Тај износ је представљао линију сиромаштва и испод ње
је живело 7,2 одсто становника Србије, односно око пола милиона људи. Они који
су месечно на располагању
имали мање од 15.600 динара били су под ризиком
од сиромаштва. Како Републички завод за статистику
наводи на свом сајту, стопа

ризика од сиромаштва је
2017. износила 25,7 одсто,
што подразумева четвртину
становништва, то јест 1,8
милиона људи. Међутим,
према истраживању Тима за
социјално укључивање и
смањење сиромаштва Владе РС, субјективни осећај сиромаштва имале су чак две
трећине становника наше
земље.
Новчану социјалну помоћ
је примало око 268.000 становника, а у оквиру програма народне кухиње оброке је
добијало 35.300 корисника
у 77 места.

овога дана”, порука је која се
може видети на дрвеним панелима смештеним на пет локација: испред „Максија” на
Содари, код кружног тога на
Котежу 1, на улазу у бувљак у
Маргити, испред „Ароме” на
Тесли и на Спортском центру
на Миси.
Ову занимљиву акцију, која
је наишла на велико одобравање наших суграђана, осмислили су и покренули Ирена
Станковић, Драгана Белобрк
и Немања Мишљанов.
– Иницијатива се десила сасвим случајно. Неко је у групи
„Панчевци на ’Фејсбуку’” написао: „Зашто не бисмо нешто
овако урадили у нашем граду?” и окачио фотографију кукица из другог града и ја сам
написала: „Хајде”. Затим се јавио Немања Мишљанов са идејом да направи панеле с кукицама и натписом, а потом и
Драгана Белобрк, која је рекла

Ако желите да оставите
или пронађете храну или
гардеробу, можете отићи
до неког од вама најближих панела. Они се налазе
на следећим локацијама:
испред „Максија” на Содари, код кружног тога на Котежу 1, на улазу у бувљак
у Маргити, испред „Ароме”
на Тесли, на Спортском
центру на Миси.
Према њеним речима, одзив
Панчевки и Панчеваца овој акцији уопште није лош.
– Качи се углавном храна,
али и гардероба, а људи узимају. На Kотежу 2 су нам однели чак цео панел. Вероватно је неком баш он требао...
На Тесли се у једном моменту
није видео панел од гардеробе. На Содари људи највише
остављају храну – набројала је
Ирена.
Иницијатори ове акције кажу да желе да провере хоће ли
она заживети, а уколико „фидбек” буде позитиван, у наредном периоду панели ће бити
постављени на још неколико
места у граду.
Д. Кожан

Респираторне инфекције у опадању

У НЕДЕЉУ

Поново литија
кроз Панчево
Молебан и литија подршке
Српској православној цркви
и православном народу у Црној Гори одржаће се у Панчеву у недељу, 23. фебруара.
Почетак је заказан за 16 сати у Храму Успења Пресвете Богородице.
Након литије код крста у
Градском парку присутнима
ће се обратити историчар др
Александар Раковић.
Ово је други молебан који
ће овим поводом бити организован у Панчеву. Први је
одржан 12. јануара ове године, а на њему је било око
хиљаду наших суграђана.

У случају појаве симптома
грипа: повишене температуре
преко 38 степени и сувог кашља, отежаног дисања и болова у мишићима и зглобовима,
јавите се изабраном лекару.
Обавезно одлежите и узимајте
доста течности: супа, негазираних сокова, лимунаде и чајева. Лекове користите искључиво по савету доктора. Ако сте
болесни, избегавајте руковање,
грљење и љубљење. Уколико
кијате и кашљете, покријте

ГРАДСКА УПРАВА

Бесплатна седишта
за бебе
Панчево и ове године дели бесплатна ауто-седишта, па је позвало родитеље или старатеље
с територије града Панчева чија су деца рођена током 2018.
године и у првој половини 2019.
године (до 30. јуна 2019) да
поднесу захтев за доделу бесплатних дечјих ауто-седишта
за путничка возила.
Образац захтева (пријавни
формулар) и изјаве (Образац
1 и Образац 2) могу се преузети на писарници Градске управе Панчева (шалтери 1 или 2)
или са званичне интернет презен та ци је Гра да Пан че ва
(www.pancevo.rs, конкурси и
јавни позиви). Јавни позив ће
такође бити објављен на овој
адреси.
Рок за подношење захтева је
десет дана од дана објављивања, а одлука о додели бесплатних ауто-седишта биће донета
на основу редоследа пристиглих пријава. У случају да је
број пријава већи од броја расположивих ауто-седишта, предност ће имати самохрани родитељи и родитељи с троје и
више деце.
Р. П.

уста и нос марамицом, а након што је употребите, одмах
је баците у канту за отпатке.
Редовно перите руке текућом
водом и сапуном и често проветравајте просторије у којима боравите.
Старије особе и хронични
болесници морају посебно да
поведу рачуна о свом здрављу,
будући да због њиховог слабијег имунитета грип може донети озбиљније компликације
и последице.
Д. К.

НОВО ЗА РОДИТЕЉЕ

Електронски упис
у вртић
Родитељи мале деце из Панчева моћи ће од ове године
електронским путем да пријаве децу за упис у предшколску установу „Дечја радост”. Услуга „еВртић” биће
активна на порталу „еУправа” од 1. априла, када и почиње упис.
Ова услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина у нашој држави као
лакши, бржи и потпуно бесплатан начин пријаве детета у предшколску установу.
Елек трон ско под но ше ње
пријаве се врши једноставним по пу ња ва њем он лајн
обрасца, а достављање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски
прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градо ви ма и оп шти на ма у
Србији.
Списак вртића и информације о Предшколској установи „Дечја радост” можете
погледати на сајту www.decjaradost.rs.
Д. К.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
ура ди ти и ко лор до плер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте, као
и ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним
данима обавља др Ненад
Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT
дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све

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

Цена: 4.000 дин.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ
Активност вируса грипа у Јужнобанатском округу је испод
прага средњег интензитета и у
паду је у односу на прошлу недељу, баш као и тренд инциденце обољења сличних грипу
– потврдио је извештај Завода
за јавно здравље Панчево.
За разлику од нашег града,
протекле недеље су у општини Алибунар забележени вишеструки пораст активности
грипа и инциденца врло високог интензитета.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по мишљењу бројних Панчеваца и Пан чев ки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Ср би је, Оп ште бол ни це
Пан че во и са Ин сти ту та
„Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед

АТП

Измене на линији
за Качарево
Због одржавања манифестације „Сланинијада” у Качареву,
од 20. до 23. фебруара, промењена је траса аутобуса ЈКП-а
АТП Панчево.
За време „Сланинијаде” аутобуси ће у Качареву саобраћати улицама Маршала Тита –
4. октобра – Македонском –
Народног фронта и даље старом трасом. У повратку ће се
кретати истом овом измењеном трасом.
Привремена стајалишта ће
се налазити у Улици Народног
фронта у Качареву, испред кућних бројева 29 и 44.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
абдомена и мале карлице, интервенције, као и додаткоји обавља радиолог др не хируршке и консултативЖељка Ковачевић из Кли- не прегледе обављаће др Гоничког центра Србије.
ран Додевски, специјалиста
Такође суботом, заинте- абдоминалне хирургије из
ресовани могу да ураде и Опште болнице Панчево.
све вр сте ул тра звуч них
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро ће чињеница да све већи број
се у Заводу „Панчевац” ра- Панчевки и Панчеваца бидити и преглед сондом пре- ра Завод „Панчевац”, посебко једњака (ТЕЕ). И за ове но онда када је неопходно
услуге ангажован је један урадити прегледе и аналиод водећих стручњака у тој зе на једном месту и добиобласти – dr sc. med. Сло- ти резултате што пре. С тим
бодан Томић, кардиолог, у вези, треба подсетити и на
доктор медицинских нау- то да се у Заводу, примера
ка и ма ги стар кар ди о- ради, све врсте лекарских
логије са Ин сти ту та уверења издају за максимал„Дедиње”.
но два сата.
Суботом специјалистичКао и увек до сада, и овог
ке ОРЛ прегледе ради др месеца су у Заводу за клиГоран Митевски из панче- јенте осмишљени и нови павач ке Оп ште
кети услуга по
болнице, ендоизузетно повољкринолошке др
ним ценама, а
Гордана Вељовише о томе,
вић, такође из Прегледе можете као и о додатОпште болниним по годно заказати путем
це, а уролошке
стима
ко је
њи хов ко ле га телефона 013/21- остварују сви
из исте устано- 90-900 и 013/21- они који посеве др Небојша 90-903.
дују ло јал ти
Тасић. За прекартице Аутогледе из облацентра „Зоки”,
сти гинекологије задужена погледајте на рекламним
је др Весна Новичић Ђоно- странама актуелног броја
вић из Дома здравља Па- нашег листа.
лилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглаше- можете добити путем телено, сви набројани специја- фо на За во да „Пан че вац”
листички прегледи обавља- 013/21-90-900 и 013/21-90ју се само суботом, а зака- 903, а новости пратите и на
зују се радним данима пу- сајту www.zavodpancevac.rs,
тем телефона 013/21-90- као и на „Фејсбук” страни900 и 013/21-90-903.
ци Завода.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

С обзиром на веома необичне околности ових избора и
особености овог система, када размишљамо о освежењима у нашој политичкој понуди, није лоше подсетити
се оног старог израза „Све бију ко неће да купи”. Нова
имена су начин да се амбалажа политичког производа
учини различитом. Или да се означи „заједничко паковање” неколико различитих производа који се теже
или у недовољном обиму „купују” кад су сами.
(Сатиричар и маркетиншки стручњак Воја Жанетић,
„Данас”, 16. фебруар)
* * *
Не само у Србији него ни у целом региону ништа се
битно није променило. Имали смо велике наде после
транзиције, али су изгубљене, масе су разочаране, чекају неки спас. Дакле, не мислим само на Балкан него
и на источну Европу, на Пољску, Мађарску, Румунију и
све бивше социјалистичке земље. Интелектуалци и
средњи слој, мислећи део грађанства, надали су се да
ће доћи до неке врсте слободе, али су схватили да од те
утопијске слободе нема ништа. Сиромашнији су постали још сиромашнији и, сасвим логично, они су због тога (п)остали разочарани. Према томе, ми у целом том
друштву имамо једно резигнирано стање. И то је нешто
најлошије, јер више нема енергије за промену, доминира помирење са стварношћу и страх који можда рађа
неке нове вође. Мислим, тај наш популизам, о ком социолози много причају, рађа се, заправо, из страха. Каже се: политика је као ватра, не смеш јој се сувише
приближити јер ћеш изгорети. Ја се чувам да не уђем у
политику, у неке личне обрачуне. Да не говорим о личностима, него о појавама, струјањима. Али не смете се
ни сувише удаљити, јер ћете се „замрзнути”, тако да
треба наћи једну меру говора, реторике. Сметају ми
бруталне речи и етикетирање, без обзира на то о коме
се ради.
(Књижевник Ласло Вегел, „Ал Џазира Балканс”, 15.
фебруар)
* * *
У медијима у Србији постоји „мук о прошлости”, јер
„прошлост није прошла”, већ су они који су деведесетих година учествовали у ратној пропаганди Милошевићеве власти и даље на руководећим позицијама у
бројним медијима. У Србији не постоји суочавање с
прошлошћу у друштву, јер суочавање с прошлошћу
увек подразумева и суочавање са одговорношћу.
(Колумниста и писац Теофил Панчић, „Бета”, 14.
фебруар)
* * *

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

СПАС ЗА СВЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

КАКО ДО БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Градска управа
Панчева и огранак
Адвокатске коморе у
нашем граду потписали
уговор о деловању
заједничке службе
Од 1. октобра прошле године,
када је почео да се примењује
Закон о бесплатној правној помоћи, двадесет Панчеваца је
тражило ту олакшицу, а само
од почетка ове године поднето
је десет таквих захтева.
Адвокат Биљана Бјелетић каже да се бесплатна правна помоћ највише тражи у случајевима из домена породичног
права, када је реч о насиљу у
породици и издржавању деце
и родитеља. Сем тога, наши суграђани траже адвокатску помоћ и када је реч о разводима,
радним споровима, оставинама, остваривању права на пензију итд.

Заштита од тортуре
Она је објаснила и да по новом
закону нема ограничења када
је реч о томе ко може да добије бесплатне правне савете. С
друге стране, када се ради о
бесплатном правном заступању на суду, право на то имају
само одређене категорије.
Бјелетићева је нагласила да
су Градска управа Панчева и
огранак Адвокатске коморе у
нашем граду једини у Србији
који су 25. септембра прошле
године потписали уговор о деловању заједничке службе за
бесплатну правну помоћ. Захваљујући томе, постоји могућност да адвокат који је члан те
службе коме се неко лице обрати за помоћ сам процењује има
ли оно право на заступање пред
судом без накнаде или не.
Постоји и друга могућност,
а то је да онај ко је заинтересован за бесплатну правну помоћ
попуни образац који може да
добије у Градском услужном

Суд у Панчеву
центру. После тога надлежни
правник у Градској управи процењује оправданост таквог захтева. Уколико оном ко поднесе такав захтев он буде прихваћен, добиће решење са свим
подацима о адвокату који му
је додељен за правно заступање и он ће бити уз њега све до
правоснажности пресуде.
– Право на правно заступање пред судовима без накнаде
могу да остваре корисници социјалне помоћи, као и деца о
чијим правима и интересима
се одлучује у судским споровима, млади који су у систему
државне социјалне помоћи и
они који су изашли из њега, а
имају право на подршку до двадесет шесте године живота.
Право на бесплатно правно заступање имају и лица којима
је потребна правна заштита од
тортуре, нечовечних, понижавајућих поступака и породичног насиља, као и азиланти, избеглице, особе са инвалидитетом и корисници социјалне помоћи – рекла је Бјелетићева.
Према њеним речима, има
и особа којима се правна помоћ

не одобрава по аутоматизму.
Када је реч о таквим случајевима, за њих прво мора да се
испита имају ли уопште право
на то или не. У те категорије
спадају они за које прво мора
да се утврди њихов материјални положај, као и то да ли зарада по члану њиховог домаћинства не прелази минимум
социјалне сигурности за хранитељске породице. Сем тога,
процењује се и да ли би особа
која је поднела захтев за бесплатну правну помоћ постала
социјално угрожена уколико би
морала да плати адвоката.

Просторије у Змај Јовиној 5
Биљана Бјелетић је нагласила
да је највећи квалитет новог
Закона о бесплатној правној
помоћи то што је после његовог ступања на снагу проширен круг лица која могу да
остваре право на њу.
Сада у ту категорију, према
њеним речима, спадају и особе
против којих се води поступак
пред прекршајним судом, а прети им казна затвора, као и они
про тив ко јих су по кре ну ти

кривични поступци, а по Закону о кривичном поступку прети им казна до осам година затвора, и нису обухваћени одбраном по службеној дужности.
Бесплатну правну помоћ у заступањима пред судом не могу
да добију правна лица која су
покренула процедуру регистрације или се против њих воде
привредни спорови. Ту могућност не могу да остваре ни они
против којих се води прекршајни поступак ако за то није предвиђена казна затвора, особе које желе да злоупотребе правну
помоћ, као и они који желе да
туже другу особу, а трошкови
поступка би били у несразмери
с тужбеним захтевом (на пример, неко тражи правну помоћ,
а жели да тужи другу особу за
дуг од 5.000 динара).
Подсећамо, панчевачки адвокати пружају правну помоћ у
просторијама у Змај Јовиној 5
(локал број 5), а телефон на
који могу да се добију детаљније информације је 332-586,
сваког радног дана од 9 до 13
сати.
М. Глигорић

ПРИЗНАЊЕ НА ДАН ДРЖАВНОСТИ

Вучић одликовао Грујића

* * *
Ми смо тражили смену чланова РЕМ-а, не оставке. То
није једна нормална процедура, у којој су високоморална два члана РЕМ-а поднела оставку, који су се, ето,
склонили да би Милан Антонијевић имао кога да позове, да би ОЕБС могао да изврши притисак на власт, у
име свих нас. То није тачно. Тај РЕМ је, као испостава
власти, један од главних криваца што су наши медији
скандалозни, главни кривац што су националне телевизије комерцијалне и нешто мало мање јавне тровачнице
и што постоји огромно незадовољство јавности таквим
телевизијама.
(Професорка Факултета политичких наука Сњежана
Миливојевић, „Нова С”, 16. фебруар)
* * *
Хтели смо да наступимо у Нишу, али онај директор хале је рекао: „Нема, заузето је све, термини, тренирају
стално, нема до Нове године ништа. Схватите, има неког ко је изнад мене”. Ко је изнад тебе? Изнад њега је,
рецимо, секретар за културу. Звали смо секретара за
културу и спорт, рекао је: „Не може ништа, хала је јако
заузета, сви су термини попуњени. Не може, схватите,
има неког ко је изнад мене”. Ко је изнад тебе? Градоначелник. Када смо дошли до градоначелника, он је рекао: „Има неког ко је изнад мене”. Рекао сам, знам ко
је изнад тебе. Изнад тебе је 5.000 људи у Крагујевцу вечерас на концерту.
(Музичар Ђорђе Балашевић, „Јужне вести”, 17. фебруар)

Председник Србије Александар Вучић на Дан државности
златном медаљом за заслуге одликовао је Милана Грујића, од
прошле године почасног грађанина Панчева. Грујић је један од два генерална директора компаније „ZF Serbia E-Mobility Division”, одговоран за
управљање, правне и финансијске послове и комуникацију.
Грујић је захвалио Вучићу на
„изванредном признању и указаној части” и додао:
– Пресрећан сам и не могу да
упоредим ово искуство ни са
једним досад – почаствован сам,
презадовољан, поносан и узбуђен, посебно због тога што ми је
ово признање додељено за улогу у пројекту који је само позитиван и од великог значаја за
нашу земљу, за компанију ZF,
све наше партнере и сараднике,
моју породицу и мене лично.

Почасни грађанин Панчева
је, да подсетимо, рођен 1974.
године у главном граду, школован је у Хамбургу и дипломира-

индустрије, члан управног одбора Немачко-српске привредне коморе, а менаџерску каријеру је започео у ZF-у 2002: пет-

ни је машински инжењер Универзитета у Београду. Пасионирани је познавалац аутомобилске

наест година је радио на развоју дистрибутивне мреже у Србији и региону. Поносни је отац

троје деце у двадесетогодишњем
срећном браку.
У саопштењу велике немачке компаније издатом овим поводом стоји: „Миланова позиција, остварења и познавање
компаније и њених циљева, те
околности у Србији, један су од
фактора који је омогућио реализацију највеће европске ZF
инвестиције у репрезентативним роковима управо у Србији, у индустријској зони у Панчеву, где данас, мање од две године након почетка пројекта,
успешно послује фабрика електричних мотора ’ZF Serbia’”.
У току је друга фаза изградње
фабрике, као и развојног центра где ће до краја 2021. године
бити запослено преко 1.000 људи. У ZF-у подвлаче да су партнери локалној заједници, те да
улажу новац у едукацију, заштиту животне средине и културу.

ПОЛОЖЕН ВЕНАЦ НА СПОМЕНИК ХЕРОЈИМА

НА ТРИБИНИ У „КУПЕУ”

Сећање на црвеноармејце

Говори Ненад Чанак

Венац на споменик палим борцима Црвене армије у Панчеву, 17. фебруара, положила је
некадашња амбасадорка Русије у „Унеску” Елеонора Валентинова Митрофанова. Она
је данас на челу Федералне
агенције за послове Заједнице независних држава, сународника који живе у иностранству и међународне хуманитарне сарадње, чије је представ ни штво у Ср би ји Ру ски
дом. Поред ње, цвеће на споменик погинулим црвеноар-

мејцима положили су заменик градоначелника Предраг
Жив ко вић и пред став ни ци
удружења Словенска унија.
Елеонора Митрофанова је захвалила Панчевцима који „чувају успомену на нашу заједничку историју”, не дозвољавајући да се историјске чињенице искриве. Нагласила је да
јој је велика част то што ће трг
код Зелене пијаце добити име
по генералу Маргелову, који је
командовао снагама што су
ослободиле Панчево 1944.

Градски одбор Лиге социјалдемократа Војводине обавештава да ће 24. фебруара, од 19
сати, у кафеу „Купе” у Улици
браће Јовановић 5 бити одржана трибина „Војвођанског фронта”. О актуелним проблемима
Панчева, Војводине и Србије
присутнима ће говорити Ненад
Чанак, Александар Оџић, Сандра Ристић и Данаил Вучковски.
Лигаши у саопштењу истичу
да су изабрали кафић за место
одржавања трибине због „немогућности коришћења мале

сале Градске управе за одржавање трибине, јер је тако саопштила начелница ГУ Панчева”. Они подсећају на то да је
„иста сала дата на коришћење
’Српској десници’ и ’Заветницима’, што још једном доказује да је власт селективна”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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О ПОСЛЕДИЦАМА ВАНРЕДНОГ РАСПУСТА

КЕЧЕВИ У НАЈАВИ
Након пландовања
жесток рад: контролни,
па писмени...
Панчевачке основне и средње школе
због епидемије грипа, у складу са одлуком Владе Републике Србије, не раде до краја ове недеље. Надлежни у
држави су посегли за овом радикалном мером са идејом да се смањи ризик од ширења вирозе код школске
деце. Министри у Немањиној су проценили, на основу тврдњи епидемиолога, да ће епидемија потрајати још
ове недеље и да ће након тога грип
почети да јењава.
Ово није први пут да се почетак
новог полугодишта одлаже или настава обуставља због ванредних околности. Тако је било и прошле године,
с том разликом што сада не раде ни
вртићи. Ономад су локалне заједнице, по свом нахођењу, процењивале и
одлучивале о томе да ли ће малишани ићи у вртиће или не. Овога пута
маме и тате су стављене пред свршен
чин, па су морали да се сналазе. Неки су узели одморе, некима бабе и
деде, стрине и стричеви, комшије и
пријатељи чувају децу док су на послу, а поједини су морали да ангажују дадиље јер послодавце не занима
проблем епидемије.

Нема уходавања
Школска година се наставља у понедељак, 24. фебруара. Већина родитеља једва чека да малишани поново
крену у учионице – једна брига (она
око чувања деце) мање, а за покривање ванредних трошкова десетодневног грипозног распуста некако ћемо

се већ снаћи. Ту смо вештину усавршили, није први пут да се крпи крај с
крајем.
Ђаци ко ђаци – „смара” их чињеница да ће од наредне седмице поново морати у школске клупе. Свесни
су да им наставници неће
толерисати нерад, јер
сада треба надокнадити изгубљено, а и ближи се тро ме сеч је.
Многи ђаци нису добили ни прве оцене,
па ће већ од следеће недеље професори почети да их „леше”. У најави

је си ја сет
контролних задатака и
писмених вежби у наредних десет дана. Празног хода, како то наставници
воле да кажу за период након распуста, овог пута неће бити, јер нема времена за то. Неће бити уходавања и
привикавања и родитеље не треба да
зачуди ако на тромесечју буде много
лоших оцена и опомена. Тешко да су
њихови пулени провели радно ванредни распуст. Част изузецима.
Наравно, постоји могућност да надлежни продуже распуст уколико здравствени радници утврде да опасност
од епидемије још траје, али даљом
применом ове мере директорима се

сужава простор за организацију надокнаде часова. То се нарочито односи на завршне разреде, јер матуранте
основних школа чека мала матура, а
ученике четвртих разреда средњих
школа упис на факултете.

Сажимање знања
Изгубљено је седам радних дана. Препорука Министарства
просвете је да се у току једне
недеље надокнади један дан.
То значи да се у оквиру три
часа надокнади један – 30 минута за једну наставну јединицу, а 15 минута за другу.
Проблем представља како
то упи са ти у елек тронски дневник,
јер постојећи
софт вер не
подржава
ову идеју.
У не ким
панчевачким школама
пла ни ра ју да из гу бљено надокнаде радним суботама и сажимањем градива, али
ће коначан суд о том моделу дати
Ми ни стар ство про све те. На рав но,
постоји и могућност да се држава
од лу чи за про ду же так школ ске
године.
Сада је на наставницима и ђацима
да се изборе с (не)радним навикама
и јединицама у најави. Али не треба
бринути, јер су многи професори меког срца – биће гледања кроз прсте
науштрб знања на крају године, као и
сваки пут.
О овој системској последици – неком другом приликом…

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

НИС СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ НОВА ПРАВИЛА ИГРЕ

Биогориво стиже из панчевачке Рафинерије

За холивудски осмех

количина чврстих честица у атмосферу.
НИС је током прошле године у панчевачкој Рафинерији реализовао двадесет инвестиционих пројеката, на
двадесет четири се још ради, а успешно је завршено и више од педесет
пројеката инвестиционог одржавања.
Гагић истиче да је, поред пројекта
унапређења услова за производњу биодизела и креирања услова за производњу биобензина, у плану читав низ
пројеката који ће унапредити рад Рафинерије у дужем периоду. Акценат
је стављен на пројекте унапређења
енергетске ефикасности, који се брзо
исплате и дугорочно доносе веома позитивне ефекте. Директор панчевачке Рафинерије издвојио је и реализацију пројеката дигиталне трансформације, који ће унапредити ефикасност пословања и обуку запослених,
и повећати безбедност у Рафинерији.

Спремни за биогорива

Ускоро ступа на снагу
уредба о уделу биогорива
у транспорту
Сталне инвестиције у
прераду нафте
Рафинерија нафте Панчево је модернизацију постројења и свој развој започела још пре двадесет година, пре
свега реализацијом пројеката који су
били усмерени на смањење загађења
и усклађивање са законским обавезама Србије, и до сада је више од 150

милиона евра уложено у пројекте који су директно и индиректно везани
за смањење загађења ваздуха, земљишта и воде – рекао је недавно Владимир Гагић, директор Блока Прерада
у НИС-у, за портал „Балкан магазин”.
Као примарни пројекат из тог периода издвојио је реконструкцију погона
за каталитички крекинг (FCC), када
су уграђени трећи и четврти степен
филтрације, што је допринело смањењу емисије честица у ваздух.
Али за наредни период је планирана додатна модернизација овог постројења јер, према Гагићевим речима,

НО ВА УРЕД БА
Од 1. јануара 2021. почиње примена Уредбе о уделу биогорива на тржишту, тако да на пумпама у Србији треба да почне продаја бензина с додатим биоетанолом, или евродизела с додатим биодизелом. Реч је о гориву које возачи већ увелико точе у земљама Европске уније.
Обавезни удео биогорива који ће произвођачи и увозници деривата
нафте морати да изнесу на тржиште биће прописан најкасније до октобра за период од наредне три године, у складу са економским могућностима и планираном динамиком повећања удела биогорива.

НИС послује на веома конкурентном
тржишту југоисточне Европе, тако да
је стална модернизација прерађивачких постројења приоритет компаније. Стога је НИС крајем прошле године потписао уговор с компанијом „Лумус технолоџи” о модернизацији постројења FCC, вредан око 80 милиона
евра.

Пропилен у најави
С економске стране НИС ће реализацијом овог пројекта повећати производњу пропилена и високооктанских
компонената моторних бензина у Рафинерији нафте Панчево. Завршетак
радова је најављен за 2024. годину.
За наш град је посебно интересантно
то што ће Рафинерија омогућити „Петрохемији” перспективнију будућност
јер ће увећати проценат производње
пропилена, једног од најскупљих продуката у преради сирове нафте. С друге стране, ова инвестиција омогућиће
НИС-у ефикаснију производњу горива с биокомпонентом и – оно што је
за Панчевце најважније – Гагић тврди
да ће „нови” FCC испуштати незнатне

У Србији треба да почне примена
Уредбе о уделу биогорива на тржишту и НИС спремно дочекује увођење новог правила на српским друмовима. Већ сада, с постојећим процесним системима, у Рафинерији могу
да се производе одређене количине
биодизела и, према Гагићевим речима, НИС је спреман да обезбеди количине овог горива у складу с потребама тржишта и законском регулативом. Руско-српски нафтни гигант већ
дуго се бави питањем укључивања обновљивих извора енергије у производњу моторних горива. Прва фаза
пројекта започета је још 2003. године, када је НИС био српска компанија, а завршена је 2015. године.
У Панчеву може да се производи
око 600.000 тона дизел-горива с додатком биокомпонената. Према речима првог човека Рафинерије, НИС
није задовољан постојећим прерађивачким капацитетима и у току је припрема друге фазе пројекта, која предвиђа укључивање биокомпонената у
моторна горива. Планирано је коришћење етанола и етил терц-бутил етра
(ЕТБЕ) као биокомпоненте. Поред тога, НИС планира да обезбеди отпрему би о ди зе ла и би о бен зи на свим
превозним средствима – железничким цистернама, танкерима и водним токовима.

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

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
КАКО ДА ПОБЕДИТЕ РЕУМУ

Х И Т НА ПО МО Ћ

КАД СЕ ЗИМА УВУЧЕ У КОСТИ

Вештине које живот значе

Пише:
др Мирослав Тепшић
Дом здравља Панчево, поред
своје основне делатности пружања примарне здравствене
заштите Панчевцима, однедавно обавља теоретску и практичну обуку из прве помоћи.
Ова едукација је од неизмерне користи за запослене, учеснике у саобраћају и уопште
за све нас који се нађемо у
прилици да пружимо прву помоћ унесрећеном или нагло
оболелом лицу. Овом приликом желимо да истакнемо значај пружања благовремене лаичке прве помоћи у спасавању живота и спречавању даљег погоршања здравља повређених и оболелих лица.
Процена стања повређеног
или нагло оболелог лица увек
је у првом плану у односу на
саме повреде или основну болест која је довела до тог стања. То је важно истаћи, јер на
темељу ове процене примењујемо одговарајуће мере и
поступке. Нема живота без
основних животних функција, срчане радње и дисања.
Ове чињенице нам дају одговор на питање о стањима која
се прво збрињавају. Одмах
примењујемо мере прве помоћи уколико имамо пред собом лице које је у стању привидне смрти или без свести,
које се гуши или има обилно
крварење. Исто тако, први ред
хитности подразумевају отво-

рене повреде главе, грудног
коша, стомака и такозване
краш повреде настале приклештењем већих делова тела.
Основно правило је да се
пре сваке процене стања унесрећеног врши процена опасности како по особу којој пружамо прву помоћ, тако и по
спасиоце. Од тога зависи да
ли ћемо евентуално позвати
неке друге ургентне службе
оспособљене да ту опасност
отклоне. Водећи рачуна о сопственој сигурности, настојаћемо да уклонимо факторе који су довели до повређивања
и да проценимо сам механизам повреде. Унесрећеног померамо само ако постоји непосредна опасност на лицу места. Гласним позивањем и притискањем рамена утврђујемо
стање свести, а методом „гледам, слушам, осетим” утврђујемо да ли особа дише. Уколико ни свест ни дисање нису
присутни, онда са сигурношћу
можемо да констатујемо да не
постоји ни срчана радња. Тада без одлагања приступамо
мерама оживљавања, које се
састоје од масаже срца и вештачког дисања. Не може се
довољно истаћи важност примене ових мера у прва четири
минута престанка срчане радње и дисања. На тај начин смо
омогућили да се витални органи, мозак и срце, сачувају
до доласка стручне медицинске помоћи и примене здравствених процедура које могу
да спасу живот. Готово у једнакој мери бићемо корисни
ако особу без свести поставимо у бочни положај, а крварење зауставимо директним притиском на рану, уз подизање
руку и ногу како бисмо виталне ор гане одр жа ва ли у
функцији.
Намера нам је да ово кратко
подсећање на мере и поступке при пружању прве помоћи
буде истовремено и додатна
мотивација у савладавању вештина које живот значе.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Да депилација не боли

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Депилација је идеално решење за уклањање длачица с тела. Постоје топла и хладна
депилација. Топла се све ређе употребљава, јер се не препоручује особама које имају
проширене вене и капиларе.
Код ове врсте депилације восак се користи више пута, али
се, наравно, стерилише на високим температурама. Топли
восак је добар за депилацију
обрва и појединих делова бикини зоне.
Хладан восак се много чешће примењује у пракси, јер
представља брзо, чисто и дуготрајно решење. Иако се тако зове, тај восак и није баш
хладан – радна температура

Страну
припремила
Драгана

Кожан

му је од 45 до 55 степени,
што је пријатно за кожу и идеално за отварање пора, а самим тим је и депилација мање болна. Наноси се помоћу
ролона у правцу раста длаке.
Потом се залепи целулозна
трака и повуче нагло у супротном смеру. Најбитније је
да се пре повлачења траке кожа добро затегне да се не би
направили подливи. Бикини
зона је осетљива регија и потребно је умеће искусног козметичара да се уради брзо,
сигурно и с минималном нелагодношћу. За ову регију требало би комбиновати хладни
восак и топли азуленски восак, који је нежан и благ, а
опет изузетно јак.
Депилацијом се скида и површински слој коже, па се тог
дана не треба излагати сунцу,
јер могу настати хиперпигментације (флеке). На брзину раста длаке утиче много
фактора: хормонски статус,
начин уклањања маља и годишње доба. Длаке најбрже
израсту након бријања, употребе депил-крема и електричног апарата. Током летњих месеци, када нам је депилација најпотребнија, длаке брже расту, јер се крвни
судови шире, циркулација се
убрзава и побољшава се исхрана корена длаке. Због свега тога лети је понекад потребно радити депилацију и
на две и по недеље. Бар једном седмично треба урадити
пилинг тела да би се смањила
могућност урастања длака.

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Промене времена, хладноћа и
влага никоме не пријају. Поред метеоропата, највише пате
оне којима се зима буквално
увлачи у кости, доносећи болове, неугодност и отежано кретање. Особама које пате од неке од скоро две стотине различитих врста реуматских обољења и те како су познати ови
проблеми.

крећу се довољно или обављају послове који су везани за седење, неправилно се хране и
конзумирају никотин, кофеин
и алкохол.
Поред тога, потврђено је да
на на ста нак ре у ме ути че и

неративним болестима вежбање може у потпуности да замени лекове. Ако нисте сигурни која би врста физичке
активности била најкориснија за вас, консултујте се о томе са својим лекаром. Он ће

симптоме, али и да, с друге
стране, у неким случајевима
чак буде и једини изазивач и
подстрекивач болести.
Да бисте спречили или ублажили реуму, једите три порције масне рибе недељно. Ако не

Масажа је прва помоћ у случају болова

Истраживање Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” потврђује да
је реума најчешћа болест у нашој земљи, а ово обољење не
бира у којем ће вас животном
добу погодити: с њим се сусрећу сви – и млади и стари, па
чак и деца.
Ипак, старијим људима ствара нарочито велике проблеме.
На срећу, реума је ретко смртоносна, али је то, нажалост,
болест која човека прати до
краја живота, будући да се не
може у потпуности излечити,
већ се само могу ублажити њени симптоми.

Упознајте непријатеља
Реуматизам удара на све битне делове система за кретање,
а поједина обољења могу погодити и многе друге органе, тако да заправо ниједан део организма није поштеђен.
Ипак, чак ни када зглобови
боле неколико недеља, то не
значи да је засигурно у питању реума. Бол у зглобовима је
уједно симптом и сваке вирусне инфекције, неких болести
штитасте жлезде и разних других по ре ме ћа ја. Ипак, ка да
приметимо да је зглоб који
нас боли уједно и отечен, а уз
то још и топао, а кожа је осетљива на додир и покрет и модра или се појавило црвенило, то је сигуран сигнал да
треба што пре да потражимо
реуматолога.
Због своје бројности реуматска обољења се групишу на различите начине. Најгрубља би
била подела на: запаљенске (аутоимуне; најчешћи је реуматоидни артритис), дегенеративне (страда хрскавица зглоба;
осте о ар три тис), ван зглоб не
(оштећују се мишићи, лигаменти, тетиве; фибромијалгија) и метаболичке реуматске
болести (најпознатији је гихт).

Зашто боли
Иако погоршању симптома реуме нарочито доприносе хладни и влажни дани или нагле
промене времена, па реуматичари због тога никако не воле

ОБЛОГЕ ОД КУПУСА
Чак и лекари признају да
су наше баке у праву: облоге и мелеми од купуса могу
ублажити реуматске тегобе.
Изаберите лепе, велике, здраве листове купуса, одсеците задебљање у
корену и сасвим кратко их
потопите у врелу воду да
омекшају. Тада су спремни за облогу, која се користи само једанпут. Већ коришћене листове баците и
увек спремајте нове, топле облоге. У оболела места утрљавајте и маст од
гавеза.
јесен и зиму, временске прилике не утичу на настанак реуме. Узрочник заправо није познат, а стручњаци сматрају да
на појаву реуматских обољења
утиче више удружених фактора: наслеђе, животне навике,
године, занимање, пол...
Дегенеративне реуматске болести, као најчешће, махом се
јављају код људи који имају
прекомерну телесну тежину, не

постојање других болести, као
и претерани рад и превелики
стрес. Резултати великих студија говоре да људи који су
изложени тешком стресу око
четири пута чешће добијају
реуматоидни артритис. Занимљиво је да су испитивања показала да чешће оболевају жене које имају стрес у породици и мушкарци који доживљавају стрес на послу. Стручњаци посебно упозоравају да је
један од највећих фактора ризика за реуматоидни артритис
– пушење.

Чувајте се НСАИЛ-а
Лечење реуматских болести је
комплексан проблем и састоји се од неколико елемената.
То су: апаратурна физикална
те ра пи ја и ки не зи те ра пи ја
(про грам ве жби), хи ги јен ско-ди је тет ски ре жим ко ји
подразумева промену лоших
жи вот них на ви ка, за тим
примена разних ортотичких
средстава, те медикаментозна
терапија.
Заједнички именитељ свих
реуматских болести је примена оралних нестероидних анти ин фла ма тор них
ле ко ва
(НСАИЛ). Они су данас међу
најкоришћенијим лековима на
глобалном нивоу.
Међутим, ти лекови нису
нимало безазлени и треба их
врло опрезно користити, поготово ако узимате и лекове
за нека друга обољења, попут
кардиоваскуларних болести и
дијабетеса. Орални нестероидни антиреуматици могу, наиме, изазвати низ проблема с
крвном сликом и органима за
варење – од благих тегоба у
желуцу, попут горушице, па
до озбиљних крварења и анемије, због којих живот може
бити доведен у питање. Стручњаци стога радије пацијентима препоручују антиреуматике који се примењују локално
(гелови, масти) и који не могу убла жа ва њем јед них
изазвати дру ге здрав стве не
проблеме.

У вежбању је спас
Велика је заблуда да особе које имају неко реуматско обољење не треба да вежбају. Напротив: вежбе су те које дуготрајно ослобађају од бола и које представљају један од најуспешнијих начина да сачувате
и заштитите зглобове.
Лекари тврде да код великог броја пацијената с деге-

вас највероватније упутити физикалном терапеуту.

Једите здраво
Реуматолози сада признају да
начин исхране може да ублажи

КО РА ВР БЕ
УМЕСТО АСПИ РИ НА
Кора врбе садржи хемикалију названу салицин, коју
су фармацеути претворили
у лек против болова назван
аспирин. Многи оболели од
артритиса узимају га свакодневно, вероватно и не знајући да постоји ово здравије, природно решење.
Посебно се препоручује
мешавина од три дела сушене врбине коре, два дела
сушеног корена сладића и
једног дела згњеченог белог лука. Сипајте кипућу
воду преко мешавине и натапајте око петнаест минута. Ако вам се укус не допада, можете додати лимун,
мед, ђумбир или куркуму.

волите рибу, сваког дана узимајте једну до две кашике млевеног семена лана. Витамин Ц
из цитрусног воћа, попут поморанџе и кивија, и зеаксантин, антиоксиданс из лиснатог
зеленог поврћа, такође смањују ризик од артритиса. Бромелаин, ензим за варење протеина који се налази у ананасу, изненађујуће добро сузбија упале.
Научници су открили и да
многи зачини делују против
упала. Посебно се препоручују ђумбир, куркума, каранфилић, мајчина душица, цимет,
црни бибер и бели лук. На трпези треба што чешће да се
нађу и намирнице богате кверцетином, као што су зелени
чај, црни лук, бобичасто воће,
сок од парадајза и цитруси.
Лабораторијска испитивања,
наиме, говоре да ово једињење има јако антизапаљенско и
антиоксидансно дејство и да
може да спречи настанак или
ублажи симптоме реуматоидног артритиса.
Кукурузно уље, масно месо,
пуномасни млечни производи
и трансмасне киселине на листи су великих непријатеља
реуматичара.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Средства за
јачање имунитета
Најважније оружје за борбу против грипа и сличних респираторних инфекција свакако је снажан
имунитет. Ових дана је посебно
важно да одбрамбене капацитете
свог организма максимално ојачамо. Ево неколико одличних рецепата који нам у томе могу помоћи.
Увече ставите у теглу две кашике ситно исецканог ораховог лишћа и прелијте с пола литра кључале воде. Теглу добро затворите и умотајте у вунено ћебе да остане
топла преко ноћи. Сутрадан процедите чај, сипајте га у теглу и одложите у фрижидер. Да бисте ојачали имунитет, пијте сваког јутра по
50 милилитара овог чаја.
Московски кардиолог, проф. др Александар Шарандак, предлаже
ово одлично средство за јачање имунитета, као и против грипа и прехладе. Помешајте по пола чаше сушене ехинацее и сушене нане. Све
прелијте вотком до врха чаше и промешајте. Изручите у теглу и добро
је затворите. Теглу држите на тамном месту, на собној температури.
После седам дана процедите садржину тегле и додајте једну кашику меда. Промешајте. Пијте по 20–25 капи три пута дневно пола
сата пре јела, током две и по до три недеље, док влада епидемија
грипа. Овај лек можете да припремате и пијете два-три пута годишње. Нана је добар имуностимулатор, а има и лековито дејство на
срце и крвне судове, док је ехинацеа једна од најкоришћенијих биљака за оснаживање имунитета.
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ИСТИЧЕ РОК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ ОРУЖЈА

ДРЖАВА ЧЕКА ДО 5. МАРТА
Рок за замену
оружног листа
истиче, после тога
следе казне и до
150.000 динара
За мање од две седмице, 5. марта, истиче рок за замену оружних листова који је проистекао из Закона о оружју донетог
2016. године. Грађани су тада
до би ли три го ди не да
досадашње оружне листове замене биометријским картицама, али је одзив био слаб, па је
пред крај првобитног рока коначни датум за испуњење законске обавезе продужен за још
дванаест месеци. Тако се дошло до четвртка 5. марта.
Незванични пресек стања показује да је од укупно 600.000

издатих оружних листова замењено тек нешто више од 100.000,
а готово пола милиона грађана
то није учинило. Разлози су многоструки: од необавештености,
преко лењости, до недостатка
новца за поступак...
У овом тренутку није извесно хоће ли држава још једном померити рок, или ће прибећи наплати казне, која иде
и до 150.000 динара, али нико ко је рачунао на милосрђе
власти или се инатио с државом није добро прошао. Зато
би требало искористити прео ста ло вре ме и ис пу ни ти
обавезу.
На званичном сајту МУП-а
Србије наводи се да се „захтев за пререгистрацију оружја из ка те го ри је Б под но си
лич но, у ор га ни за ци о ној

КО ЛИ КО КО ШТА
Такса овог момента за оне
који поседују оружје са олученим цевима износи
2.800 динара, а за неолучене цеви – 1.330, независно од тога колико има комада. Такса за оружни лист
износи 900 динара и 600
динара осталих дажбина.
Лекарско уверење кошта од 1.700 динара у
Заводу за здравствену
заштиту радника „Панчевац”, до чак 6.000 динара. Обука за безбедно руковање ватреним оружјем
креће се од 6.000 до
10.000 динара.
Ловачки испит је 4.000
динара.

КО МО ЖЕ ДА ПОСЕДУЈЕ ОРУЖ ЈЕ
Које битне новине у односу на претходни доноси нови Закон о оружју и муницији?
Законом о оружју и муницији из 2016. пооштрени су
услови за поседовање оружја. Поред оних који су постојали у ранијем закону (неосуђиваност за одређена кривична
дела, прекршајна некажњаваност за одређене прекршаје,
пунолетство и пословна способност, обука у руковању
оружјем) уведена су и два нова: здравствена способност
(обавезно достављање здравственог уверења у коме ће се
констатовати да се ради о психофизички здравој особи која може држати и носити оружје) и оправдан разлог (приликом подношења захтева за набавку оружја грађани ће
бити у обавези да се изјасне о разлозима подношења захтева за набављање, држање и ношење оружја).

јединици Министарства унутрашњих послова према месту пребивалишта подносиоца захтева и том приликом се
доноси оружје на увид, прилаже се уверење о здравственој способности за држање и
ношење оружја не старије од
месец дана, доказ о оправданости разлога за поседовање
оружја (за оружје за личну безбедност неопходно је учинити вероватним да би лична
безбедност могла бити угрожена због природе посла или
других околности, за ловачко

оружје неопходан је доказ о
испуњености услова за поседовање ловне карте, за спортско оружје неопходно је уверење о активном чланству у
спортској стрељачкој организацији). У овом поступку надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева, прибавља уверење да се против подносиоца захтева не води кривични
поступак. Уверења може подносилац захтева и сам да прибави како би се захтев решио
у што краћем року”.

Наводи се и ово: „У току спровођења поступка полицијски
службеници месно надлежне
по ли циј ске упра ве од но сно
полицијске станице утврђују да
ли су ис пу ње ни усло ви за
безбедан сме штај и чу ва ње
оружја у складу с важећим подзаконским актима”.
Преведено на обичан језик,
ово значи да ће полицајци извршити проверу на терену, односно да ће о подносиоцу захтева прикупити податке од суседа и колега, али и да ће га
посетити у стану да виде да

ли оружје чува у складу са
законским решењима и основним поставкама безбедносне
културе.
Уколико припадници МУП-а
установе да особа која захтева
оружни лист није подобна за
поседовање оружја, захтев ће
бити одбијен без образложења.
У том случају пропада јој новац
дат за лекарски преглед и таксе, а оружја мора да се ослободи или тако што ће да га прода
(легално, само оном ко има важећу дозволу), или да га преда
МУП-у бесплатно.
Р. П.

СРБИЈА У ВРХУ НЕСЛАВНЕ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Готово милион „цеви” нелегално
Као разлог зашто
траже дозволу за
оружје грађани
најчешће наводе
осећање личне
небезбедности и
страх од провалника
Процењује се да у Србији око
600.000 власника има у поседу нешто преко 1.200.000 комада регистрованог оружја –
нешто више од два комада по
власнику. Око 300.000 су пиштољи и револвери, а остало
чини ловачко и, у мањем обиму, спортско и колекционарско оружје.

Поред грађана, Војска Србије поседује око 800.000 комада пешадијског наоружања,
а МУП 62.000, али знатну ставку у укупном збиру кратких и
дугих цеви чини и нелегално
оружје. Сазнања о његовом
бројном стању веома су магловита – процене се крећу између 200.000 и 900.000 комада, док неки тврде да га има и
више од милион! (Министарство унутрашњих послова је
од 2014. до данас спровело три
процеса легализације оружја,
а од 1. јуна 2017. пооштрен је
закон, те је за наоружање у
илегалном поседу предвиђена
казна од две до дванаест година затвора.)

ЗА СА МО ОД БРА НУ БЕЗ МЕТ КА
НИЈЕ ПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
Закон прописује да гасни спрејови и уређаји за изазивање
електрошокова спадају у категорију која се може набављати и држати без исправе и пријаве надлежном органу. Малолетна лица старија од шеснаест година могу носити гасни
спреј, а пунолетна лица могу носити гасне спрејове и уређаје за изазивање електрошокова.

Статистички, скоро свака
друга особа у Србији је наоружана, па Канцеларија Уједињених нација за наркотике и
криминал сврстава Србију у
сам светски врх по односу броја становника и оружја.
Занимљиво је да се у просеку тек свако четврто убиство
изврши ватреним оружјем, а
да је оно употребљено и у 15
одсто случајева почињених самоубистава.
Као разлог зашто траже дозво лу за оруж је гра ђа ни
најчешће наводе осећање личне небезбедности и страх од
про вал ни ка, а при ста ли це
наоружавања и противници држања оружја енергични су у
одбрани својих ставова и практично непомирљиви.
Ову подељеност најбоље илуструје често навођена судбина двојице наших глумаца.
Жарко Лаушевић је, бранећи
свог брата и себе од нападача
испред кафића у Подгорици у
лето 1993, пиштољем који је
легално поседовао убио двојицу и тешко ранио трећег
младића. Због тога је провео

ОРУЖЈЕ СЕ ОБА ВЕ ЗНО МОРА
ЧУВАТИ ПОД КЉУ ЧЕМ
Закон обавезује поседника оружја да оружје
чува тако да не буде доступно неовлашћеним
лицима (овлашћено лице је само лице на кога гласи оружни лист). Оно мора бити закључано и одвојено од муниције у сефовима, касама или сличним орманима који се не могу
лако отворити и мора бити у стамбеном или
другом простору на адреси становања физичког лица.
Приликом набавке оружја или замене оружних листова за регистровано оружје полицијски службеници обавезно врше лични увид у
начин чувања оружја.
Онима који не обезбеде оружје или дозволе
да оно дође у посед неовлашћених особа прете
новчана или затворска казна и одузимање ватреног оружја.
четири и по године у затвору,
а затим се склонио у САД, где
је остао дуже од деценије. „Шта
би било да није имао пиштољ
те вечери?”, питају заговорници држања оружја и наводе
судбину Лаушевићевог колеге

ДЕЦА И ПИШТОЉИ

ШТА ЈЕ ДОНЕО НОВИ ЗАКОН

И лепа реч и катанац
Сведоци смо, нажалост, да се неке дечје
игра ватреним оружјем завршавају трагично. Психолози кажу да су радозналост, недовољно пажње и жеља да се упознају с непознатим главни разлози што
деца посежу за оружјем својих родитеља. За предупређивање несреће најважније је боље чувати оружје и едуковати
децу.
Људи који су по професији свакодневно у контакту са оружјем најбоље знају
које су опасности његове злоупотребе.
Кажу да они који имају и децу и оружје у
кући морају бити посебно опрезни.
– Разговарам с њим, објашњавам му
за шта оружје служи. Наравно, дете не
сме бити у контакту са оружјем, оно
мора бити на безбедном месту, у металном или дрвеном орману под кључем, да деца не могу доћи до њега, и
наравно оружје увек мора бити празно
– каже један полицајац.

Стручњаци истичу да се несреће углавном дешавају због непажње.
– На обуци се обично каже да не постоји оружје које није празно, свако оружје је пуно. Хоћу рећи да сваки корисник

Драгана Максимовића, кога су
на Зеленом венцу у Бе о гра ду
фебру а ра 2001.
хули га ни на смрт
претукли?

Смањен порез

мора да прилази оружју тако као да је
оно напуњено – наводе.
Они такође кажу да децу не смете плашити оружјем, већ им морате објаснити
шта је то и како функционише.
– Забране по правилу нису добар начин, јер још више буде радозналост. Дете треба да се научи шта да ради када се
сретне са оружјем – да га не дира, да се
склони одатле, јер не зна шта може да се
деси, и да обавести одраслу особу – кажу
психолози.
За сваки случај, и пре свега, оружје
треба држати под кључем.
– Постоји обавеза свих власника оружја да га држе на безбедном месту, одвојено од муниције. Препорука је да, евентуално, то оружје раставе или, ако се
ради о револверима, да имају одређену
бравицу коју ће закључати, а кључ држати код себе – поручују стручњаци из
МУП-а.

За кон о
по ре зи ма
на употребу, држање
и ношење добара који је ступио на
снагу 1. јануара ове године смањио је порез за грађане који имају више комада
оружја. Они ће убудуће за једно оружје, за које имају дозволу за ношење, бити опорезовани са 18.280 динара, док
ће их сваки следећи комад
регистрованог оружја коштати по 3.670 динара годишње.
Ово зато јер се за један комад оружја (који једино и може носити) плаћа порез на
ношење, а за остала оружја
порез на држање. Новина је
и да се на нестало регистро-

вано оружје, а
чији је нестанак пријављен,
сада неће плаћати порез у периоду од дана пријаве нестанка до дана враћања оружја власнику.
По рез на ре ги стро ва но
оружје плаћа се на годишњем
ни воу, по сва ком ко ма ду
оружја.
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ГРАДСКА

ГЛАВОБОЉЕ СТАНАРА „ОЉУШТЕНИХ” ЗГРАДА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Када морате да извадите
нови пасош и личну карту?
Два основна документа којима доказујемо идентитет – пасош и личну
карту – не мењамо само када им истекне рок важења. У којим ситуацијама су грађани дужни да изваде нове
исправе и која је документа тада потребно приложити, јасно је наведено
на сајту Министарства унутрашњих
послова.
Уколико се промене ваши лични
подаци, у складу са Законом о личној

кар ти, ду жни сте да
поднесете захтев
за издавање нове личне карте у року
од петнаест дана од дана наступања
промене.
Уз захтев треба да приложите на
увид претходну личну карту и доказ
о уплаћеним накнадама за издавање
личне карте (укупно 1.154,8 динара),
а надлежни орган ће по службеној дужности, уз вашу сагласност, прибавити све остале потребне податке, под
условом да сте уписани у матичне
књи ге ро ђе них и еви ден ци је др жављана Републике Србије. Грађани

могу и сами да прибаве потребна
документа уколико им не одговара
прибављање података по службеној
дужности.
Уколико сте променили адресу пребивалишта, дужни сте да се захтевом
за пријаву пребивалишта на новој
адреси обратите организационој јединици МУП-а у месту свог новог
пребивалишта, при чему се не мења
образац личне карте са чипом који
већ имате.

Захтев за издавање нове путне исправе, осим у
случају да је стара истекла, подносите
у још три случаја: ако је дошло до промене података који су уписани у пасош; ако је пасош оштећен, попуњен
или дотрајао, тако да не може да служи својој сврси и ако фотографија на
пасошу не одговара изгледу вашег лица.
Ако се промене подаци о имену и
презимену, као и адреси пребивалишта у обрасцу биометријске путне исправе, након издавања личне карте с
датим подацима, треба да замените и
пасош.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Окршај код доктора Жарка

Као што је Улица Жарка Зрењанина
једно од омиљених окупљалишта наших су гра ђа на ко ји во ле да се
непрописно паркирају, тако се у сокаку његовог имењака – доктора Жарка Фогараша окупљају они што воле
да оста вља ју ђу бре ис кљу чи во
тамо где то није ни дозвољено ни
примерено.
Да ови контејнери могу да проговоре, свашта би вам испричали. Један од њих сигурно би вам рекао

нешто више о свом сопственом вишедневном нестанку са ове адресе, а
обојица би кукала на тежак живот и
вечиту претрпаност разним врстама
секундарних сировина. Свакако би
било речи и о редовним сусретима са
чопорима паса луталица, као и са социјалним случајевима који међу лименим „зидовима” траже спас од глади. О овима што смеће остављају поред контејнера нико вам не би причао. Они све о себи сами кажу.

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАЗИ, ФАСАДА ОТПАДА!
Променљиво време у Панчеву претходних недеља указало је на то да се
наш град суочава са све озбиљнијим
проблемом: дотрајале фасаде на великом броју зграда у толико су лошем
стању да се њихови делови и при најмањем удару ветра обрушавају на улицу. Наш фото-репортер је забележио
такве призоре у истом дану на више
локација, а ми смо се распитали ко је
дужан да овај проблем реши. Најкраћи могући одговор гласи: станари саме зграде. Питање зашто то не учине
нико и не поставља, јер се разлог зна:
то кошта јако много, а пара нема.
Као што је већ познато, сређивање фасада и кровова
прописано је Законом о
становању и одржавању
зграда. На основу тог акта су крајем децембра
2017. све зграде уписане у Регистар стамбених
заједница, чиме су оне
постале својеврсна предузећа.
Свака зграда је добила свој
ПИБ и текући рачун, као и управника, док су станари добили – додатне обавезе, издатке и главобоље. Брига о фасадама само је део тог пакета.

Парола: снађи се
– Уколико фасада почне да се обрушава на улицу, сама зграда односно
њени станари дужни су да санирају
овај проблем. Процедура је следећа: најпре треба да се побрину за то да буду скинути делови
који отпадају и потребно је да
истакну обавештење пролазницима да фасада отпада. Упоредо с тим скупљају се понуде од
предузећа која се баве сређивањем фасада како би се одабрала најповољнија и како би почели радови. Станари могу да
одаберу да ли ће да крпе фасаду или да раде нову. То зависи
од њихове платежне моћи, а познато је да овакви радови јако
много коштају. Цена зависи од
величине зграде и од тога да ли
се ради само малтерисање или
комплетна фасада. Најбитније
је да се проблем санира како
фасада више не би отпадала, а
даље како буде – објаснила је
Емина Цветковић, један од осамнаест панчевачких професионалних управника.
Према њеним речима, сви
радови у зградама зависе од платежне моћи власника станова, а зна се
каква је она у већини случајева.
– Ми, професионални управници,
срећни смо што смо у око 50% зграда

Главобоља и за станаре и за пролазнике
да спроведу рекламацију, јер је инвеститор у стечају. Зграда је пропадала
све више и сада је потпуно „ољуштена” и тако је све сада пало на терет
станара. Пошто је грађевина велика,
реконструкција фасаде кошта више
милиона динара. Међу станарима је
доста пензионера и заиста је тешко
прикупити толики новац и спровести ову акцију у дело. Сваке године
чекамо субвенције Града за фасаде,
али нажалост до сада није било средЧекајући субвенције
става у буџету за то. Искрено се наОна као један од најизразитијих при- дамо да ће ове године бити субвенмера који илуструју овај проблем на- ција и да ћемо успети да урадимо
фасаду. Знамо да су субвенције делимичне, али опет значи свака помоћ. У питању је
не само енергетска ефикасност
већ и безбедност грађана, првенствено станара у згради,
као и деце, будући да фасада
константно отпада – нагласила је Цветковићева.
Случај ове зграде јасно илуструје ситуацију у целом граду. Очигледно се без помоћи
локалне самоуправе проблем
неће решити. Законски, простора за помоћ очигледно има,
још само да се нађе и новца...
Станари оваквих зграда свакако су у безизлазној ситуацији – ако не буду скупили
новац за санацију фасаде, ризикују да се нађу у ситуацији
да скупљају паре за одштету,
јер особа којој део фасаде падне на главу има право да туЗграда у Улици Јована Гавриловића жи зграду. А то чак и није највећа потенцијална недаћа, јер
води зграду у Улици Јована Гаврило- нико не жели ни да помисли шта би
вића 25 у којој је она ангажована као било да неко, не дај боже, настрада
пролазећи крај неке од дотрајалих
професионални управник.
– У кратком периоду са зграде је фасада, каквих је у Панчеву, очито,
отпала фасада. Власници нису успели недопустиво много.

засад успели да обезбедимо противпожарне апарате и што смо
заменили неколико улазних врата. И за то смо
по годину дана скупљали
новац. У свим осталим случајевима радови су немогући због недостатка средстава, поготово у зградама где већину станара чине пензионери – додала је наша саговорница.

НАША АНКЕТА
НА ШТА ОБРАЋАТЕ ПАЖЊУ КАДА КУПУЈЕТЕ ОДЕЋУ?

Важно да је квалитетно, али да није скупо

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје делови
Панчева и Старчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак, 20.
фебруара, онда ће вам можда бити
од користи информација из „Електровојводине” да тог дана, од 9
до 11 сати, струје неће имати цела Граничарска улица и део Улице Лава Толстоја.
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова
на електричној мрежи, без струје ће
следећег четвртка, 27. фебруара, од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

9.30 до 11 сати, бити део Старчева,
односно Улица Иве Лоле Рибара од Јесење
до Мале, као и цела
Мала улица.
У петак, 28. фебруара, од 10 до 12 сати,
без напајања електричном енергијом остаће Цветна улица и Јабучки пут од Летње
до раскрснице према Kачареву
и Црепаји са свим просецима.
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.

Р. ПЕТРОВИЋ

Г. ПАНТОВИЋ

Чињеница је да је данашња гардероба махом изгубила на „ваљаности”.
Произвођачи се „сналазе” с вештачким материјалима, не би ли прошли
што јефтиније.
Памук, кожа и вуна су ипак бољи,
издржљивији и пријатнији, али су скупи. Питали смо суграђане шта код
њих пресуђује при куповини гардеробе: цена, квалитет или нешто треће?
РАДЕНКО ПЕТРОВИЋ,
електротехничар:
– Тражим склад цена и квалитета.
Заобилазим секондхенд продавнице
и бувље пијаце, али ми је важно да
боље радње буду што повољније. Нису ме никад до сада преварили, иако
ку пу јем и он лајн с вре ме на на
време.

З. ГЛИГИЋ

Д. ДЕЧЕРМИЋ

ГОРДАНА ПАНТОВИЋ,
пензионерка:
– Гледам цену, али и марку. Пошто
сам ниска, често дуго тражим своју
величину. Због могућих реакција коже на вештачке материјале, преферирам памук. Не купујем половну робу.
ЗОРАН ГЛИГИЋ, пензионер:
– С обзиром на буџет, најискреније, приоритет ми је колико роба кошта. С друге стране, имао сам алергију због неких поткошуља. Зато, кад
је у питању веш, не марим за цену.
Трговци су углавном љубазни.
ДУШИЦА ДЕЧЕРМИЋ, пензионер:
– Одећа коју носим пре свега мора
да ми буде удобна. Квалитет је данас
тешко наћи. Зато, кад пронађем оно

Д. ПЕТРОВ МОРАР

Б. КОСТИЋ

што вреди, цена није пресудна. У конфекцији се обмањивање, у принципу,
не дешава.
ДЕСА ПЕТРОВ МОРАР, сликарка:
– Сада више не купујем, али раније
никада нисам обраћала пажњу на то
колико одећа стаје. Нисам погрешила, заиста је занимљиво то што тај квалитет и даље траје. Мода ми није важна. Али то су била срећна времена.
БОЈАН КОСТИЋ,
програмерски сарадник:
– Половну одећу не купујем. Узмем
оно што ми се свиди на први поглед.
Нисам посебно обазрив при куповини, јер ме нису никад преварили. Али
усклађујем цену с квалитетом.
Јелена Катана

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Погрешно заливање би довело
до деградације земљишта.

СЕЛО

Никола Шкрбић, инжењер пољопривредне
технике на Институту „Тамиш”

ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У МОДЕРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ

БЕЗ ЗАЛИВАЊА НЕМА ПРАВИХ ПРИНОСА
Све више произвођача
користи тифоне, „кап
по кап”, Вентуријеве
цеви
Важно је изабрати
јефтинији енергент
Конкурси које је недавно расписала Влада Војводине (све
информације на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду), о чему је „Панчевац” већ писао у претходном
броју, прилика су да произвођачи, пре свега воћари и повртари, уз суфинансирање набаве квалитетне системе за наводњавање.
Своју реч о томе колико је
то важно за оне који се већ баве тим областима (или тек намеравају) дали су и надлежни
стручњаци са Института „Тамиш”.

пивот и линеарни, које можемо
видети у Омољици, Глогоњу и
Опову, а ту су и новији – тифони, и то с топом или кишним
крилом, каквих највише има у
Дебељачи. Висина трошкова њиховог рада зависи од енергента
који се употребљава за транспорт воде, као и за само наводњавање. Највећи број произвођача за погон пумпе користи
моторе са унутрашњим сагоревање, а то је и до четири пута
скупље од струје. У тој варијанти тешко је направити било ка-

– Када је у питању трајање
заливања, поред „одокативног”,
то време је могуће задати и тајмером, а све више се укључује
и мала метеоролошка станица, која показује релативну влажност, температуру и друге параметре, као и софтвер који
прогнозира појаву болести или
штеточина. Сложеније је управљање електронским тензиометрима на више места, када
се на неправилном земљишту,
у зависности од потребе за влагом, на једном месту искључу-

Воде има, али квалитет
споран
Никола Шкрбић, инжењер пољопривредне технике, каже да
има више аспеката које треба
сагледати када је реч о наводњавању одређених површина,
попут техничких, финансијских, еколошких...
– Основни предуслов за наводњавање је да има воде у близини, што је испуњено самим
што нам је Дунав у близини.
Следеће важно су начини снабдевања водом за наводњавање,
а то је могуће преко бушених
бунара, који се без икакве дораде воде махом користе на малим газдинствима, или водозахватима, то јест црпним станицама, као веза између већег и
мањег водотока, попут река и
канала. У старчевачком риту,
рецимо, постоји место где се
вода из Дунава натегом превлачи у отворену каналску мрежу,
одакле се користи у омољичком атару. Дакле, с количином
воде нема проблема, али је проблем када је у питању њен квалитет – наводи стручњак.
Он додаје да су у том смислу
важни фактори и физичка и
хемијска загађења, пре свега
због превисоке pH вредности,
а ту су и биолошка замућења
на каналима где се стварају алге, које су штетне за системе
као што је „кап по кап”.
– Заостајемо у погледу решавања поменуте pH вредности,
али може да је снизи, примера
ради, употреба минералних ђубрива. Када су у питању системи, у учесталије спадају центар-

Систем Вентуријеве цеви за додавање
ђубрива приликом наводњавања воћњака
кву аутоматизацију система, што
се ипак може постићи агрегатом за струју, али уз превелику
потрошњу електричне енергије. Проблем може да настане и
када се у систем додаје ђубриво, у случају да, кад мотор престане да ради, крене у контрасмеру и сиђе у бунар. Много тога било би решено електрификацијом поља, не само у погледу уштеда енергената већ би то
довело и до мање емисије гасова од сагорелих горива, као и до
заштите од погрешног кретања
ђубрива. Постоји могућност
снабдевања струјом и преко соларних панела, што може бити
изузетно подесно и преносно –
каже Шкрбић.

Тензиометри за
сигнализацију
Што се тиче система управљања и контроле, најчешћи је „одокативни”, док у софистицираније спадају они који се везују за тензиометре, а најобичнији се базира на промени притиска у стакленим цевима, па
када садржај влагe у земљишту
пада, захваљујући конструкцији те справице, пада и притисак у њој, што сигнализира да
треба заливати. Постоје и много савременији електрични и
обогаћени тензиометри.

је електромагнетни вентил, а
на другом пушта, чиме постижемо равномерно заливање.
Управљање помоћу софтверских пакета поседује све набројано, а притом и повезује
биљку, земљиште, временске
услове и позицију. Они се примењују на великим воћњацима, повртњацима и другим парцелама, а користе се и да се
ђубриво убацује у систем. Постоје и модели с дозаторима,
који одређују у ком проценту
ће ђу бри во би ти по ву че но.
Ипак, пре свега тога можда је
и најважније решити питање
заштите земљишта. У преводу,
да имамо више воде, ко зна каквог би квалитета било, будући да немамо стајњаке или газдовање жетвеним остацима,
па би погрешно заливање довело до деградације земље. Једноставно, да бисмо проширивали системе за наводњавање,
морамо да знамо да је генеза
земљишта на сваком, па и овом
поднебљу, производ климатских услова – закључује стручак са Института „Тамиша”.

Наводњавање заједно са
ђубрењем
Ипак, питање заливања, нарочито када је реч о повртарству
или воћарству, готово да је у

данашње време неупитно, а
многи произвођачи с наших
простора већ су у ту сврху искористили финансијску подршку Покрајинског секретаријата и других фондова.
И Владимир Чоловић, инжењер воћарства с поменутог института, потврђује да су људи
схватили како без воде не треба ни да помишљају на озбиљнију производњу.
– Но ви про из во ђа чи са да
крећу од тога да ли на парцели има воде, јер је она потребна свакој врсти, па чак и лески и лози, а одмах затим и
ка ко да обез бе де јеф ти ни ју
енергију за систем за наводњавање. У воћарству је то углавном „кап по кап”, и то дебљим
цревима, која немају рок трајања, под условом да се испирају киселинама јер се од наше воде ствара каменац. Важно је да систем има могућност за убацивање ђубрива, а
до бра ствар је тен зи о ме тар
електронског типа који се апликацијом може повезати, рецимо, на телефон, па када нема
довољно влаге, он даје сигнал
кориснику да ли треба да залива. Ђубриво се додаје у зависности од фазе развоја биљке, када иду различите врсте,
попут азота, фосфора или калијума. Једно заливање требало би да почне само водом да
се прокваси коренова зона, да
би у наредних сат ишла хранива, а у последњих пола сата
само вода да се испере систем.
Рецимо, ми на на огледном
пољу Института имамо систем
Вентуријеве цеви, чија је пози ци ја из ме ђу из во ри шта и
воћњака и ради по принципу
притиска који се ствара кретањем воде кроз цеви мањег пречника; на тај начин се и из танка повлачи раствор ђубрива у
воду и шаље до воћњака. Такав систем може да се набави
и за око петсто евра под условом да постоји пумпа и бунар.
С друге стране, тифон с мотором је око 20.000 евра, а систем „кап по кап” с бунаром
може да изађе око десет хиљада евра. Исплативост се може
очекивати за око пет година, и
то у виду разлике у приносима и квалитету – каже Чоловић.
Овај стручњак спроводи и
контроле поменутих конкурса,
па истиче добра искуства, јер
уз испуњење тражених услова,
попут поседовања дозволе или
пројекта, све може да буде суфинансирано – од бунара, капајуће траке и црева, агрегата,
дозатора...

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” посадили су младице сибирског бреста иза старе школе у Улици
Бориса Кидрича. На инсистирање поменутог предузећа и
Месне заједнице, на основу
жалби грађана, „Зоохигијена”
је појачала своје активности
у селу. Стручњаци са Института „Тамиш” одржали су предавање за пољопривреднике
у уторак, 18. фебруара, у сали Месне заједнице. У току је
постављање видео-надзора на
зграду Дома културе.
Банатско Ново Село: Представа под називом „Само да
ти кажем колико те волим”
изведена је у петак, 14. фебруара, у Дому културе. У току је кречење ентеријера у
згради те установе. Удружење
„Новосељански паори” одржало је предавања за пољопривреднике протекле недеље.
Долово: Хајка на лисице и шакале у организацији ловачке
секције биће организована у
недељу, 23. фебруара, од 9 до
14 сати, на локалитету Храстова шума (на потезу од Мале шуме до Дракшанове мораве), па се упозоравају планинарска друштва да не организују пешачење на тим местима у наведеном термину.
Месни одбор Удружења свих
пензио нера града Панчева
истог дана дочекаће госте из
Јагодине на свечаном ручку.
Двадесет друга „Винаријада”
затворена је у петак, 14. фебруара, на дан Светог Трифуна, ритуалним орезивањем винограда, проглашењем победника и свечаном вечером.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице постављена је расвета на улазу у школско двориште. КУД „Веселија” одржаће редовну годишњу скупштину у суботу, 22. фебруара, у
Дому културе. Фудбалери су
ре ми зи ра ли у при прем ној
утакмици с Јабучанима.

Иваново: „Дан матерњих језика” биће одржан у петак,
21. фебруара, од 12 сати, када ће наступити представници бројних нација.
Јабука: Удружење жена „Златна јабука” учествовало је у
снимању емисије „Шареница” на РТС-у. Чланови Удружења винара и виноградара
„Грозд” окупили су се у петак, 14. фебруара, на дан Светог Три фу на. КУД „Ва сил
Хаџиманов” позива све ветера не да се укљу че у рад
Друштва.
Качарево: Изложба слика Драгојле Лацковић, уметнице из
Панчева, отворена је у четвртак, 13. фебруара, у организацији Дома културе, у свечаној сали Месне заједнице.
Тридесет трећа „Сланинијада” почела је у четвртак, 20.
фебруара, и трајаће четири
дана, све до вечерњих сати у
недељу, 23. фебруара.

Омољица: Удружење жена победило је на старчевачком
такмичењу „Најлепши славски колач”, захваљујући колачу који је направила Драгана Латковић. КУД „Жисел”
је обуставио пробе и друге активности док траје епидемија грипа.
Стар че во: Ма ни фе ста ци ја
„Најлепши славски колач”
приређена је у недељу, 16.
фебруара, у великој сали Дома културе. Изложба слика
Игора Гардиновачког биће
отворена у четвртак, 20. фебруара, у 19 сати, у галерији
„Боем”.

ЈАБУЧКИ ВИНАРИ ОБЕЛЕЖИЛИ
СВЕТОГ ТРИФУНА

Светац чува „Грозд”

ОДРЖАН ДЕВЕТИ „НАЈЛЕПШИ СЛАВСКИ КОЛАЧ” У СТАРЧЕВУ

Победиле „Омољчанке” и Алексићева
Манифестација под називом
„Нај леп ши слав ски ко лач”
уприличена је девети пут у недељу, 16. фебруара, у старчевачком Дому културе, чију су
велику салу испунили учесници, посетиоци и бројне званице, међу којима су се нашли и
Саша Павлов, градоначелник
Панчева, и Ивана Росић, председница градског Савета за родну равноправност.
У такмичарском делу су учество ва ле чла ни це три на ест
удружења из околине – из Панчева, Омољице, Војловице, Иванова, Новог Села, Качарева,
Глогоња, Овче, а свој штанд је
имало и панчевачко друштво
за помоћ МНРО. Надметали су
се и појединци, од којих су неки дошли чак из Смедерева.
Њих су домаћински дочекале колегинице из „Неолита”,
које су пре шест година преузеле организацију манифестације, чија је председница Љиљана Зарић навела да се такми че ње за из бор нај леп шег
славског колача одвијало у две

категорије, за шта је пријављено осамнаест узорака.
Тако је жири у саставу: свештеник Зоран Малетић и учитељице Дорика Журбан и Данијела Пећанин, процењујући

на основу изгледа, одлучио да
у конкуренцији удружења победе „Омољчанке”, тачније колач који је правила Драгана
Латковић, док су друго и треће
место заузеле „Доловке” и „Панчевке”. Код појединаца прва је

била Старчевка Драгана Алексић, испред имењакиња: другопласирана Славица Трбушић
Јосифовић дошла је из Смедерева, а трећа је била домаћа
такмичарка Славица Чикара.

Поново је биран и најкреативније осмишљен штанд: то
је био онај који су уредиле чланице удружења „Етно-арт” из
Овче, док су следећа два места
заузели „Тамаши Арон” из Војловице и „Глогоњке”.

За то време се на бини одвијао пратећи програм у изведби
КУД-а „Неолит” и истоименог
тамбурашког оркестра, а напослетку је Љиљана Зарић свима
захвалила на помоћи и учешћу
и изразила очекивање да ће
убудуће бити више учесника
јер свако може да направи леп
славски колач.
– Рецимо, за мастан колач
су неопходни састојци: брашно,
млеко, јаја, со и квасац. Све се
то меси петнаестак минута и
остави у некој вангли да нараста док се не удвостручи, што
траје око сат. Смеса се меси
још десетак минута и обликује
по вољи, на пример, у облику
плетенице. Док колач у шерпи
стоји још око пола сата, од брашна, густина и воде припрема
се тесто за украсе као што су
књига, птица, буренце, грозд и
други симболи вере, здравља,
породице, плодности... Ти орнаменти се поређају преко колача, који потом иде у рерну и
пече се пола сата на 200 степени – наводи Љиљана Зарић.

Чланови релативно младог,
али веома активног Удружења ви на ра и ви но гра да ра
„Грозд” окупили су се у петак, 14. фебруара – попут њихових колега из Долова, који
су истовремено приводили
крају овогодишњу „Винаријаду” – на дан њиховог заштитника Светог Трифуна, с циљем да, у складу с традицијом, симболички започну нову сезону.
У томе их није омело ни кишовито време, будући да, као
што је председник те организације Ненад Филиповски навео, то може бити добар предзнак, док се и ритуалним орезивањем лозе призива берићетна година што се тиче рода грожђа и квалитета вина.
Ово удружење, које постоји од 2012. године и има три-

десетак чланова, сваке године мења кума славе, па је тако овог пута ред дошао на Петра Шкрбића, који љубав према узгоју винове лозе и прављењу „божјег нектара” има
дубоко у генима, јер су се тиме бавили и његови преци.
На његовом винограду величине око шест ари обављен је
поменути ритуал, а свештеник Жика Митровић освештао је виноград и заједно с
домаћинима пресекао славски колач, док је увече приређен вински бал за све јабучке винаре и пријатеље.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 21. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Fox” и „Surreal”.
Субота, 22. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Atheist Rap”.
Недеља, 23. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт КУД-а „Станко Пауновић” под називом „Кроз градове Србије”.
Среда, 26. фебруар, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт Марије Лигети Балинт.
Четвртак, 27. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Изложбе
Четвртак, 20. фебруар, 19 сати, Народни музеј: изложба слика, цртежа и радова у комбинованој техници Драгане Даше
Јовановић „Река снова”.
Петак, 21. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: представљање монографије икона, цртежа и графика ђакона Срђана
Радојковића.
Понедељак, 24. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба Ликовног салона „30 x 30” Културног центра
Зрењанина под називом „Данас – како ти је?”

Тематски програм
Уторак, 25. фебруар, 20 сати, Дом омладине: предавање
проф. Снежане Јовчић Олђе „Мозаик – сликарска техника”.

ПЕСНИЧКИ КОНКУРС

Најлепше речи о њој
Савет за родну равноправност
Града Панчева и Градска библиотека Панчево расписују
песнички конкурс поводом 8.
марта – Међународног дана
жена, под називом „Најлепше речи о њој”.
Конкурс је отворен за песнике и песникиње свих узраста. Пријава треба да садржи једну песму, која не сме

МОЈ

бити дужа од једне А4 странице. Уз рад треба послати
име и презиме, број телефона и адресу становања.
Песме с назнаком „за песнички конкурс” треба слати ковертиране, на адресу:
Градска библиотека Панчево, Не ма њи на 1, 26000
Панчево, најкасније до 29.
фебруара.

избор

МОЈ

Mој јутарњи осмех
Маријан Дакић,
aрхивиста у одељењу
микрофилма и дигитализације
Историјског архива у Панчеву
ФИЛМ: Драма „Мој јутарњи
смех” у дебитантској режији
Марка Ђорђевића. Ово је обична породична прича – једноставна, а тешка, свакодневна
и комшијска, неприметна и
компликована, а опет горкопитка и смешна. Туробан социјални миље отворено и навијачки нас тера да се надамо
и истрајемо (с главним јунаком). Глумачка подела је најширој публици делом непозната и нова, али је сјајна и
афирмативна. Можда је и због
тога тако свежа и упечатљива.
Поред уверљиве и постојане,
а крхке и устрептале Јасне Ђуричић, маестралну споредну
ролу је одиграо наш Небојша
Глоговац. Нисам знао да ли
да се гласно смејем или само
немо пратим и упијам филигрански печат који нам је, не
знајући, наш Панчевац оставио, последњи пут.
КЊИГА: „Сан улице” Боже
Копривице. Сан и улица, сваки за себе, имају страст која
их ствара и која им помаже
да пуним плућима живе у оба
„метафизичка” стања. Књига
је збир сећања из „прве руке”
на великане из снова и са „улица” јаве (Данило Киш, Петар
Краљ, Милош Милутиновић,
Филип Давид, Даворин Поповић и још много таквих).

Страну припремила

Мирјана
Марић

Нераскидиво је проткана дубоким нитима прохујалог рата, одрастања, књижевности,
драме, филма, сликарства, мајсторства фудбала и животне
уметности, приповедајући неумитно црно-бело, уједно, говори о издаји, злоби, страдању, васкрсењу и срећи. За читање препоручујем ноћ и време за учење пропуштеног са
часова историје живота и уметности. Кад нема игре, шта
остаје? Смрт фашизму!
МУЗИКА: „Четири прста”. Коља. Никола Пејаковић. Одличан да врхунски напише, одигра и одсвира. Овде и даље
не иде од себе иако све делује мало мекше. Можда због
четири Змајеве, од укупно деветнаест песама, али је у њима нашао иронију и тежину.
Свако ће понешто наћи ако
се добро загњури. Мрачни јахач који тражи сунце. Блуз.
Соул. Можда се провлачи и
неки дубок узор, али све је
ствар укуса. Оригиналност му
не недостаје. И у свему дирке
јед ног Пан чев ца – Ива на
Алексијевића.

У „Мадленијануму” је у четвртак, 13. фебруара, одиграна
премијера оперете „Весела удовица” Франца Лехара, у којој
је улогу имала и Панчевка Катарина Калмар.
Аудиција за оперету трајала
је од 16. до 18. децембра и током три дана проверавале су
се певачке, глумачке и плесне
способности. Главне улоге су
поверене афирмисаним глумцима и певачима, а Катарина
је изабрана као део ансамбла.
Има улогу једне од гризета,
канкан плесачица у париском
клубу „Максим”.
– Глумом се бавим од шесте
године. Похађала сам многе
курсеве и школе, а последња је
била школа глуме „Први кораци”, где сам имала прилику да
учим од Ивана Бекјарева, Наташе Тапушковић, Маје Оџаклијевске и многих других –
казала нам је Катарина.
Она је објаснила да је оперета захтевна за изведбу исто колико и опера, а да је једина
разлика у томе што је оперета
комичног карактера и има срећан крај.
– Пробе су трајале два месеца по осам сати дневно и упоредо су се увежбавале нумере
с маестром Весном Шоуц, кореографије с Милицом Церовић и режијски део с редитељем Робертом Бошковићем.
Изазов је био велики, јер се,
поред импостираног оперског
певања, које изискује стабилност даха, од извођача захтевало да истовремено плешу све
од валцера, са захтевним подршкама, преко црногорског
ора и полке, па до канкана и

соло нумере са степ-денсом –
прича Катарина.
Учешће у овом пројекту за
њу је веома значајно.
– Имала сам прилику да сарађујем с великим именима и
дивним колективом, који су
пре свега велики људи, колегијални и спремни да несебич-

Београду, одсек за соло певање. Тренутно је студент Филолошког факултета у Београду,
смер за словачки језик, књижевност и културу. Активна је
чланица Словачког културнопросветног друштва „Ђетван”
у Војловици. Кроз народне песме и фолклор негује словачку

војвођанском позоришту у Бачком Петровцу.
Оперета „Весела удовица”
је последњи пут играна у Београду 1979. године, а пре тога
1965. То је комична прича о
богатој удовици Хани Главари
и покушајима њених земљака
да јој нађу новог супруга, али

но пруже подршку и потребан
савет у сваком моменту. Стекла сам још једно искуство,
превазишла себе и много тога
научила – каже она.
Катарина Калмар је рођена
1994. године. Завршила је Средњу музичку школу „Јован Бандур” у Панчеву, одсек за виолину, и Средњу музичку школу „Др Војислав Вучковић” у

културу и традицију, за шта је
много пута одликована и награђивана. Једно од значајнијих признања је титула друге
пратиље на такмичењу „Мис
фолклор” у Словачкој. Дугогодишњи је члан аматерских позо ри шних гру па у Пан че ву,
Старчеву и Београду. Од ове
го ди не је ан га жо ва на у
професионалном Словачком

таквог да њено наслеђено богатство остане у кнежевини
Монтенегро. У првих шездесет година извођења постављена је на сце ну око пет сто
хиљада пута. Ниједна друга
представа или мјузикл све до
шездесетих нису уживали такав међународни комерцијални успех као оперета „Весела
удовица”.

ФОТО: Д. ПАВЛАШЕВИЋ

Музика

ПАНЧЕВКА У ОПЕРЕТИ

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ

Ретро Боки и Сајбер Оки у лету спасавају планету
Представа за децу „Ретро Боки и Сајбер Оки у лету спасавају планету” по тексту Јасминке Петровић и у режији Петра
Пејаковића премијерно је изведена у распродатој дворани
Културног центра Панчева у
уторак, 11. фебруара. Представа је резултат сарадње Културног центра Панчева и дечје сцене „Пођи туда” с продуцентском кућом ЕТМ, глумаца и
продуцената Ненада Окановића и Бојана Ивковића.
– Представу смо радили веома озбиљно, али смо се и јако
забављали. И та радост је у
представи. Овај позоришни комад се ба ви јед ном ве о ма
озбиљном темом: чувањем природе. То је једна од најважнијих ствари данас на свету. И
позориште треба да чува природу. Екипа која је радила представу заиста је изузетна: и списатељица, и глумци, и ликовњаци, и музичари, и техника.

Сви су били фантастични. Играли смо се док смо озбиљно радили. Надам се да ће се представа дуго играти и да ће кроз
игру с децом чувати природу –
рекао је редитељ представе Петар Пејаковић.

Ова представа се бави горућом темом, екологијом и очувањем природе.
– Покушали смо да ово важно питање приближимо најмлађима, кроз игру и лични
пример како се треба бринути

за своју околину – казао је Ненад Окановић.
Јасминка Петровић, по чијем је тексту рађена представа,
истакла је да је стварање књиге углавном усамљенички посао, а стварање представе је
тимски рад.
– Ова представа ми је донела
посебну радост, јер је тим био
врхунски. Маштали смо, допуњавали једни друге, радовали
се, а највише се играли. Верујем да ће деца чути, видети и
осетити наше намере и да ће
научити нешто ново о екологији. Планета се чува тимски, исто
као што се прави представа и
као што се деца играју – поручила је Јасминка Петровић.
На крају представе су Бојан
Ивковић и Ненад Окановић,
носиоци главних улога, представницима школа симболично поделили саднице јабука и
трешања да их засаде и негују
у школском парку.

НОВИ АЛБУМ ГРУПЕ „БРИГАНД”

Иза црне дуге
Култни панчевачко-београдски
састав „Бриганд” објавио је нови, трећи студијски албум, под
називом „Иза црне дуге”. Издавач је „Dallas Records”, а продукцију потписују сами чланови бенда: Велибор Николић

(гитара, вокал), Стефан Гаћеша (бас-гитара, клавијатуре) и
Милан Сарић (бубњеви). Албум је снимљен 2019. године и
на њему се налази девет нових
песама. Први пут у њиховом
раду је приметан озбиљнији
утицај осамдесетих година. Јаки и метафорични текстови
овог пута су окренути и „на
споља” и „изнутра”.
Албум чини тематски заокружена целина која говори
о замишљеном путу човека са
„оне стране дуге”, где га дочекује 21. век у транзиционом друштву, с владавином
тзв. четвртог сталежа. За визу ел ни ди зајн је од го во ран
Марко Адамовић (који потписује и све претходне омоте
групе), а у промотивне сврхе

ФОТО: Н. ЂОРЂЕВИЋ

Субота, 22. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Спаса досада”.
Уторак, 25. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: претпремијера представе „Крај викенда” Моме Капора.

ПРОМО

Представе

ПРЕМИЈЕРА „ВЕСЕЛЕ УДОВИЦЕ” У „МАДЛЕНИЈАНУМУ”

ФОТО: КЦП

Културни телекс

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

је снимљен и спот за песму
„Ми ли о не ри про тив ми ли -

јарде ра”, у ре жи ји Не ма ње
Ђорђевића.
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ИГРАЈУ ИГРИЦЕ

НЕКО ИЗ ЗАБАВЕ, НЕКО ЗА ВЕЛИКЕ ПАРЕ
Кад видите бројке које зарађују гејмери, два пута ћете размислити пре него што свом детету забраните игрице.

У самом врху

Фото: HLTV.org

Нестор Танић (28) познат је у свету
гејминга као LETN1, а игра за тим
„c0ntact gaming”, бави се професионално е-спортом у дисциплини CS:GO
(„Counter-Strike: Global Offensive”).
Тренутно су му студије на чекању.
Почео је да игра игрице с десет година, а прва је била „Counter strike
1.6”. Касније је прешао на CS:GO, који игра и дан-данас.
– Одавно сам почео да се такмичим, тада гејминг није био толико
развијен. Први професионални уговор сам потписао пре можда четири
године у игрици CS:GO – прича нам
Нестор.
До сада је учествовао на свим великим светским такмичењима, између осталих и на турниру „StarLadder Major Berlin 2019”, који важи за
најпрестижнији турнир на свету у
CS:GO-у, а на некима је од њих, као
што је „DreamHack Rotterdam”, и побеђивао.
– Одиграм годишње јако много турнира, око двадесет, па не могу да се
сетим свих, памтим само последње –
каже он.
Као и у сваком другом професионалном такмичењу, праве се ранг-листе на основу резултата, на основу
њих се одређује и вредност играча и
обављају трансфери у друге екипе.
– Када се неко определи за професионални гејминг, све своје време мора да посвети томе, потпуно исто као
да је професионалац у било ком другом спорту – каже Нестор.

Фото: HLTV.org

Стварни пријатељи

Лука Вуковић

Али уз добру организацију времена, све може да се постигне.
– Онима који тек улазе у овај свет
могу да кажем да је то један јако леп
и савремен посао, али да је пут до
успеха дугачак и тежак, поготово у
земљи као што је наша, у којој се о
овоме мало зна. Потребно је много
труда и одрицања како бисте били
најбољи – закључио је Нестор.

Свет игара
Лука Вуковић (26) имао је први контакт са игрицама у десетој години, а
сада професионално игра „CounterStrike: Global Offensive”. Студирао је
на Факултету организационих наука,
али је одлучио да каријеру гради у
свету виртуелних игара. Непрекидно
вежба са екипом и путује на турнире.
– Заволео сам игрице при првом
сусрету с њима, јер су биле апсолутна
новост за мене. У почетку нисам нисам имао компјутер, па сам доста времена проводио у интернет кафеима.
Играо сам све врсте игрица да бих
видео које ми највише одговарају и у
којима сам добар. Тако сам се с временом одлучио за „пуцачину” – каже
нам Лука.
Увек је, каже, умео да се добро организује и направи баланс између
играња игрица и осталих обавеза у
животу. Иако се бавио правим спортом веома дуго, гејминг га је више
испуњавао. Схватио је да је то био пут
којим треба да крене.
– Почео сам да се такмичим са четрнаест година. Тада сам одиграо

Фото: RUR ESPORTS

Многи не могу да схвате да седење и
„дрндање” тастатуре може да се назове спортом, али у свету се ова забава
зове е-спортом, а чак се размишља и
о његовом уврштавању у олимпијске
игре. Заговорници овог имена напомињу да су пажљиво планирање, прецизан тајминг и вешто извршење оно
што сврстава ову активност у спорт.
Е-спорт се најчешће одвија у облику организованих турнира, на којима
учествују тимови или играчи који наступају појединачно. Зараде елитних
играча драматично су порасле протеклих година. Издваја се 26-годишњи
Данац Јохан Сундстејн, познатији по
имену „NOtail”, који професионално
игра игрицу „Dota 2”. Он је до сада
учествовао на 108 турнира широм света и зарадио вртоглавих 6,8 милиона
евра! Испада да је зарада по турниру
била 58.000 евра у просеку. Наш суграђанин Нестор Танић прошле године је освојио турнир „DreamHach
Open” у Ротердаму и зарадио 50.000
долара. У Србији постоји велики број
гејмера, а недавно је у Београду одржан турнир на којем је наградни фонд
био 20.000 евра, што је у рангу с просечним немачким и шпанским турниром.
Ми још увек каскамо за остатком
света када је реч о професионалним
играчима. Међутим, када је у питању
приход наше земље од гејминг индустрије, који се на годишњем нивоу
креће око 100 милиона евра, међу јачима смо у окружењу. Прошле године у Србији је направљено више од 70
видео-игара, а у овом сектору ради
1.500 људи с респектабилним примањима и због тога је већ две године
најтраженије занимање у Србији управо програмер видео-игара.

Наравно, победе су свима важне и
због престижа и успомена.
– Они који желе да се баве овим послом морају да буду реални у оцењивању својих способности. Треба добро
запети и утрошити много времена на
вежбу. Нема пречице до успеха, милиони играча се труде и свакодневно
постају све бољи, па треба уложити
труд и памет да се сви они стигну и
престигну. Само мали број успева да
направи каријеру у такмичењу у видео-играма – објаснио нам је Урош.

Доцније је његова екипа на Балкану неколико година била неприкосновена, а он је учествовао на такмичењима широм света и остварио неколико победа на њима.
– Драго ми је када неко примети
труд који сам уложио
и одрицања која сам
морао да прихватим
да бих био успешан у
ономе што радим –
каже.
Свет електронског
спорта је у невероватној експанзији, скоро
свако дете у овако развијеном свету има
компјутер и интернет,
појављују се нове игрице, праве се турнири...
– Ко год жели да се
бави овим послом, мора да схвати да је потребно пуно времена
и труда. Такође, битно је пронаћи добар
баланс са осталим обавезама у животу, као
што су школа, спорт
и сличне активности
– закључио је он.
Урош Галић (27) тренутно завршава студије на Рачунарском
факултету. Игрице је почео да игра
још као трогодишњак, а једна од првих је била „Бомберман”.

Нестор Танић

– Као клинца, родитељи нису могли да ме одвоје од компјутера. Углавном сам волео стратегије. Док сам
играо рекреативно, успевао сам лако
да ускладим школске обавезе, дружење с пријатељима и игрице. Кад сам
овим почео да се бавим професионално и да путујем на турнире, више
није остајало много времена ни за
шта друго. Једноставно, да бисте у
било којој видео-игри били на врху,
потребно је уложити много сати игре,
што тимски, што индивидуално – прича Урош.
Први пут је отишао на такмичење
2016. године, а играо je игрицу „Dota 2”.
– Учествовао сам и на локалним и
иностраним такмичењима у Сијетлу,
Хаикоуу, Тјумењу, Сеулу, Загребу,
Сплиту... Награде су на великој већини турнира новчане, а на локалним,
мањим турнирима некад су у роби:
тастатуре, мишеви, слушалице… –
прича нам он.
Играчи који имају и боље резултате и награде с јачих турнира лакше
ће наћи добар тим и боље услове.

„Бесане ноћи
и пољупци
за доручак”
Матеа Бусоле
Подељена
на зи му,
пролеће,
лето и јесен, књига
прати различита доба ро ди тељ ства и
живота.
Понекад
дир љи ви,
често веома за бав ни, ови записи подсећају људе да уживају у
тренутку и да цене једноставне
ствари у животу.
Два читаоца који до 26. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Због чега проводите бесане ноћи?”, 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

„У башти
олеандера”
Розе Вентреле

Сати вежбања

Урош Галић (други здесна)

свој први турнир, али тада ниво такмичења није био ни приближно висок као што је сада. Имао сам локалну екипу с којом сам се такмичио по
Србији, а дешавало се да одемо и на
турнир у неку од суседних држава –
прича он.

Бранислав Девић (34) по струци је
машинбравар, а игрице игра од пете
године. Почео је игрицом „Prince of
Persia” на „комодору 64”.
Када је улазио у свет игара, још нису постојали жанрови, јер је ова индустрија била у повоју. Како је време
одмицало, игре су постајале графички лепше.
– Игрице су добиле заплет, а јунаке
у њима си могао да контролишеш.
Сада, после толико времена, више во-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Бранислав Девић
лим игре које више играча, сваки из
свог дома, играју заједно. Тако уживам с пријатељима, првенствено у
пуцачинама „Battlefield”, „Call of Duty”
и „Counter Strike” – каже Бранислав,
који је у почетку више играо преко
конзоле (икс-бокс и плејстејшн).
– Између присталица рачунара и
конзола увек је постојао ривалитет,
нека врста рата. Ови први тврде да је
гејминг на рачунару најбољи, јер пружа најлепшу графику и имаш бољу
контролу над својим јунаком, јер користиш миш и тастатуру. А конзоле
су увек биле за „обичне” играче. Конзоле дуже трају, а за рачунар увек нешто ново излази и увек мораш нешто
да додаш да би задржао добре перформансе. А на конзоли убациш диск
и играш – објашњава нам Бранислав.
На велика такмичења није одлазио, али је учествовао на турнирима у
једној играоници у Панчеву. Два пута
је његов тим био први и то их је чинило невероватно срећним.
Бранислав каже да му игрице помажу да повремено побегне од проблема
на послу, код куће… Док се игра, заборавља се све остало, нико не прича о
томе да ли је имао лош дан.
– Пријатељства стечена у виртуелном свету, преко игрица, врло су реална. Имам неколико другара који су
раштркани свуда по свету. Имам друга Лазара, званог Стрелац. Он живи у
Аустрији и сваке године долази овамо да проведе седам дана. Слободно
могу рећи да су ми ти људи чак и дражи од неких које знам цео живот! Ту
смо да се нађемо кад некоме треба
помоћ. Када нисам имао пара да купим последњу генерацију конзоле, они
су се кришом договорили да ме изненаде. Сви су приложили новца колико су имали... Тада сам и лично упознао Лазара, није му било тешко да из
Аустрије дође у Србију и изненади човека којег никад уживо до тад није
видео. Ако то није пријатељство, ја не
знам шта је – закључио је Бранислав.
Мирјана Марић
Зоран Станижан

Не за бо равна сага о четири храбре
и је дин ствене
ж е н е ,
обавијена
ма ги јом
ча роб не
Пуље.
Прича је
б и л о
много,
али све су
почињале давне 1938. године. Све
су говориле о једној кући и једном
дворишту. Све су говориле о једном олеандеру у цвату.
Два читаоца који до 26. фебруара,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „У којој башти сте ви некада маштали?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је остало трајно забележено
у вашој глави. Књиге из „Вулкана” до би ће ау то ри сле де ћих
порука:
„Како се вози бицикл, азбука, таблица множења и број таблица на
мом првом ауту.” 064/2020...
„Један број телефона који бих
ипак волела да заувек заборавим.”
063/1881...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање за шта се највише
вреди борити:
„За пун стомак!” 064/3121...
„Вреди се борити за мађарско држављанство.” 062/2102...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ЗОЛТАН БИСАК, ФОТОГРАФ И НАСТАВНИК ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

ЗАПИСИ ИЗ ПРОШЛОСТИ

МОЈЕ ВИЂЕЊЕ СВЕТА

Награђени
великани

Золтан Бисак (38) рођен је и
живи у Иванову. Завршио је
смер за рачунаре у Електротехничкој школи „Никола Тесла”
Панчево. С обзиром на то да је
у његовом родном месту било
упражњено место професора
техничког образовања, одлучио
је да заврши студије на Техничком факултету у Зрењанину.
Убрзо након дипломирања запослио се у ОШ „Моша Пијаде” у Иванову, а после месец
дана и у ОШ „Ђура Јакшић” у
Панчеву. У обе школе држи фото-секције, које похађа велики
број ученика. За свој рад у области фотографије вишеструко је
награђиван. Био је три године
заредом међу десет најуспешнијих аутора у Србији. Један је од
организатора манифестације
„Фото-сафари” у Иванову.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли је данас
изазов заинтересовати децу за
предмет као што је техничко,
пошто су мултимедији њима
много привлачнији?
ЗОЛТАН БИСАК: Оно што
учимо из овог предмета присутно је свуда око њих. Ретко
кад се деси да неко нема баш
никакво предзнање о ономе
што радимо. Већи је проблем
да стекну неку рутину. Мој циљ
је да они буду бољи од својих
наставника и увек ми буде жао
кад се то не деси. Увек се трудим да дам максимум од себе
да их усмерим тамо где би могли да се пронађу у животу.
l Колико воле да нешто сами конструишу?
– Пре него што нешто радимо, то морамо и да нацртамо.
Деца више воле практичан рад
него да цртају, али с временом
превазилазимо и то. С времена на време се догоди да неки
ученик, чешће ученице, упишу архитектуру, на шта сам веома поносан.
l Да ли водите децу на такмичења?
– Када постоји интересовање код неког ученика, онда се
спремамо, али то се ретко дешава. Није ми циљ да само оду
на такмичење, већ да покажу
своје знање. Последњи пут смо
стигли до републичког ранга.
Чешће шаљемо радове који настају на фото-секцији.
l Када је фотографија ушла
у ваш живот?
– Мој први контакт с фотографијом био је на факултету.
На четвртој години требало је
да изаберемо неки предмет ко-

ји ћемо држати деци као ваннаставну активност. Било је свашта понуђено, а ја сам одабрао
фотографију. Тада нисам ништа знао о њој. Када сам завршио факултет, узео сам један
обичан дигитални компактни
фото-апарат да бих фотографисао породицу и нека дешавања.
Филм је тада излазио из моде.
Након три дана мој колега Петар Василчин рекао ми је да је
у Банатском Брестовцу отворен

конкурс на тему природе и да
бих могао да пошаљем неке фотографије. Нисам још ништа
знао о композицији и, нормално, те фотографије нису прошле. Затим се појавио други
конкурс, на који сам послао боље фотографије, и једна је прошла селекцију и била изложена и штампана у каталогу. Људи се тако охрабре... Полако сам
напредовао. Проналазио сам неке уџбенике на интернету. С
временом сам упознао доста
фотографа. Дошао сам и у контакт с људима у Фото-савезу, с
неким мајсторима фотографије, кандидатима мајстора... Они
су ми помогли да правим боље

колекцију коју ћу моћи следеће године да предам за то звање. Углавном се фокусирам на
рад с децом. У Иванову скоро
пола школе иде на секцију, а у
Панчеву их има преко сто. Проблем је што ја могу да правим
групе од по седам ђака јер, када идемо градом, морам да пазим на њих. Можда ћемо смањити број да бисмо постигли
боље резултате. На републичким такмичењима добијају награде, али изостаје константан
квалитет.
l Колико деци значи рад на
фото-секцији?
– Они на секцији потроше
време креативно. Фотографија

Золтан Бисак
фотографије и да уживам у снимању. Од 2007. године до сада
излагао сам у многим земљама
и добио многе награде, медаље
и дипломе. Учествовао сам и
на неким конкурсима на којима је награда била путовање, па
сам тако посетио Индију. Међутим, када добијеш пуно награда, оне ти постану мање важне. Више ти значи да људи
виде да константно правиш нове фотографије.

l Које звање имате сада у
Фото-савезу?
– Ја сам фото-аматер прве
класе. То је најниже звање које
додељује Фото-савез Србије.
Хтео сам да предам радове за
кандидата мајстора, али мислим
да још немам колекцију какву
желим. О њој одлучује касније
Уметнички савет. Желим да направим колекцију која ће проћи с пет гласова за. Не журим.
Правим нове фотографије и

је начин да искажеш своје мисли, несвесно или свесно. Да
би направио добре фотографије, мораш да се разумеш помало и у ликовну уметност. Многи не разумеју зашто су фотографије старих људи тако цењене. То је зато што људи данас не живе као што су живеле
раније генерације, а ти стари
људи и даље живе на традиционалан начин. Када се фотогра фи шу та кве ства ри, ко је

пролазе и нестају, то се цени.
Деца често постижу добре резултате баш оваквим фотографијама. Они се некада чуде зашто баш те. Увек им објасним
да оно што је њима блиско виде сви, а овакве ствари не види
свако.
l Шта вас највише инспирише да фотографишете?
– Прво сам углавном фотографисао биљке. Оне су најбоље за почетнике јер се не

померају. Онда сам почео да
правим макрофотографије инсеката. За бављење оваквом фотографијом потребно је много
новца за опрему. Ја сам радио
компактним фото- апаратом и
за то сам добио пар награда.
Фотографисао сам природу, а
затим људе – на улици и портрете. То ми се допада и на томе сам остао.
l Која је прва награда коју
сте освојили?
– Био је протест због загађења, баш испред тадашње зграде „Панчевца”. Сликао сам људе који носе маске и добио награду за еколошку тему. Тада
сам већ размишљао да одустанем од фотографије. Онда ме
је ова награда ипак задржала.
l Које признање вам је најзначајније?
– Најдража награда ми је био
пут у Индију. Имао сам пар изложби фотографија оданде. Доста људи ме и памти баш по
њима. Не сматрам да су оне
најбоље, али упознао сам други део света. Затим, ту је и награда која се додељује сваке године за десет најуспешнијих
аутора у земљи. Некада је то
било престиж. Када сам желео
да будем на тој листи, слао сам
доста радова, али они нису пролазили. А кад је престало да
ми буде важно, онда сам чак
три године заредом био на листи. Данас више није битан квалитет, већ колико радова шаљеш и колико ти је фотографија примљено на такмичења.
Изгубила се та драж.
l Како се рангирају аутори у
Фото-савезу?
– Тако што правиш добре
фотографије. Шаљеш радове и
сакупљаш бодове ако добијеш
награду. На крају се сабере и
прави та листа од десет најактивнијих. За звање су важни
број бодова и колекције фотографија које представљају оно
што радиш. Највеће звање је
мајстор фотографије.
l Годинама организујете „Фото-сафари” у Иванову?
– Идеја је потекла од неколико људи: фотографа Петра
Василчина, директора Дома
културе у Иванову Марка Гурана и Здравка Симионовића.
Када се Пера повукао, ја сам
преузео на себе и, ево, с Марком организујем ове године четрнаести пут. У почетку је ова
манифестација доста значила
фотографима због самих фотографија, а сада је то углавном дружење. Они који су били тринаест пута видели су све.
Али имамо фотографе који с
фотографијама из Иванова освајају награде. Увек направе нешто ново и другачије и изненаде нас фотографијама нечега
што су већ видели. Наш фотосафари је највећи у земљи, вероватно и на Балкану. Ретко
када нас има мање од сто педесет, некада буде и преко двеста. То је прво фотографско
дружење у години, а долазе нам
често и гости из иностранства.
Некада представимо неку опрему и правимо ауторске изложбе, често омладинске.
l Да ли је прављење добрих
фотографија таленат или доста тога има и у техници?
– Има и једног и другог. Све
може да се научи. Ти можеш
технички да научиш да правиш
фотографије и правићеш их. Неке ће бити интересантније, неке мање интересантне. Таленат
је када ти у нечему видиш нешто што је за друге свакидашње, а ти га издвојиш и представиш на другачији начин. Ја
се не бавим документарном фотографијом, већ желим да њом
покажем неки осећај, нешто што
је мени драго. Неко то не подржава, али за мене је ово уметност. Својом фотографијом показујем како ја видим свет.
Мирјана Марић

Панчевци су хтели да се одуже Николи Пашићу
У ду го го ди шњој исто ри ји
Панчева само се једне године (1923) десило да су додељене две награде „Почасни
грађанин Панчева”. Ова признања су уручена индустријалцу, банкару и добротвору
Ђорђу Вајферту, као и политичару Николи Пашићу, дуго го ди шњем пред сед ни ку
Вла де Ср би је и јед ном од
главних твораца Видовданског устава, којим је створена Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца.
У документу који се чува у
Историјском архиву у Панчеву може се прочитати да је
Вајферта и Пашића за награде предложио Сенат самоуправног града Панчева, како
се тада звао главни орган власти у нашем граду, а предлози су први пут образложени
на седници Сената одржаној
23. августа. То је учинио члан
тог тела и некадашњи угледни Панчевац Петар Милорадовић. У обраћању тадашњем
градоначелнику Панчева Сави Надбантићу, који је прису ство вао сед ни ци, он је
рекао:

што је Вајферт био велики
хуманитарац и што је финансирао отварање више школа,
болница, сиротишта и цркава широм Србије.
Други део образложења за
награду „Почасни грађанин
Панчева” био је посвећен Николи Пашићу. Иницијатори
су као његове највеће заслуге
навели то што се он безрезервно борио за стварање и
уједињење Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, за државно и народно јединство и
за јединствену Србију. У образложењу такође пише да би
најбоље било да се Пашићу
уручи признање за његов рођендан, или у дану када прославља крсну славу.
Ђорђе Вајферт је умро 12.
јануара 1937. године, у својој
вили у Београду. Његово тело је пренето бродом „Свети
Ђорђе” до Панчева, до Цркве
Свете Ане коју је подигао, где
је било изложено два дана.
Његова сахрана је одржана у
присуству 2.000 људи, уз више говора које су одржали
знаменити људи тог времена
и уз велике почасти.

Награда није заобишла ни Ђорђа Вајферта
„Господин Ђорђе Вајферт,
гувернер Народне банке Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Београду и велеиндустријалац, прославиће 9. септембра 50-годишњицу свог рада. Познато је да ће он обележити тај јубилеј у Панчеву, као
и да ће поводом тога бити освештана католичка црква на Новосељанском путу коју је он
саградио (данашња Црква Свете Ане – прим. нов.). С обзиром на то да је он рођени Панчевац, ми, иницијатори овог
предлога, сматрамо да господин Вајферт заслужује да добије признање ’Почасни грађанин Панчева’”, писало је између осталог у овом предлогу.
Његови иницијатори су као
главне поводе навели то да је
Ђорђе Вајферт један од оснивача Народне банке Краљевине Србије и да је 33 године
као гувернер био на њеном
челу, да је један од зачетника
рударства у Србији (отворио
је дванаест рудника, између
осталог и данашњи у Бору),
као и да је успешно водио панчевачку и београдску пивару.
Предлагачи награде су као
посебно значајно навели то

За разлику од њега, Никола Пашић није живео још дуго после добијања признања
у Панчеву. Умро је 10. децембра 1926. године од можданог удара, само дан након што
је позван у аудијенцију код
краља Александра. У сачуваним документима из тог времена остало је забележено да
је краљ том приликом изнео
низ критика на рачун понашања Николиног сина Радомира и да је Николу то изузетно погодило.
Према записима из тог времена, краљ Александар је тада рекао Пашићу да није у
реду то што се његов син, који је под изговором да је болестан био ослобођен учешћа
у рату, бахато и недолично
понашао по кафанама у Паризу. Пашићу је то тешко пало и хроничари тог времена
основано претпостављају да
је то био узрок можданог удара који је доживео. У прилог
тој тези говори и то што је
чувени Арчибалд Рајс у својој књизи „Чујте, Срби” замерио Николи Пашићу на
преве ли кој по пу стљи во сти
према сину.
М. Г.

Петак, 21. фебруар 2020.
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ПРОДАЈЕМ болнички кревет. 062/868-97-82.
(288864)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФОРД фијеста, 1998. годиште, нерегистрован, још
један у деловима, цена договор, звати после 17 сати,
+4676 920-7966 viber
ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
064/525-77-85. (1288618) троје врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2002. године, нерегистро- (288987)
вана, 1.000 евра, могућ
САКСО 1.4, 2002, децемдоговор. 063/278-421.
бар, петора врата, на име.
(288881)
064/587-50-24. (288987)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и
шест столица из Немачке,
15.500 динара. 062/15515-73. (288860)
ПРОДАЈЕМ врабац дизалицу, мотор редуктор и
трофазни циркулар. Тел.
062/801-40-70. (288910)

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ гаражу на Котежу 2. Звати на тел.
062/814-84-25 (СМС)

АПАРАТИ

ГУМЕНИ чамац скипер,
има патос, може електрични мотор да се стави,
и мотор АПН 6 исправан,
моторна тестера штил 46,
за ловце каписле, папирне
чауре 16 мм, машинице за
зарубљивање и избијање.
064/169-93-60. (288859)
ПРОДАЈЕМ полован LG
фрижидер. 063/716-48-68.
(288897)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
061/277-87-99. (288823)

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003, петора врата, фул опрема,
власник. 064/587-50-24.
(288987)

ПРОДАЈЕМ нов dell монитор СЕ 2417HG, 24 имнча,
гаранција три године.
066/341-788. (288800)

ПРОДАЈЕМ пасат караван
Б 3 за делове бензин, 450
евра. ‘65/629-36-65. (288847)

ПОЛО 1.4, 2003, петора
КУПОПРОДАЈА
врата, фул опрема, регистрован. 064/130-36-02.
ПОНУДА
ПУНТО 2001. годиште, 1.2, (288934)
СУВО ДРВО, са превозом,
16 В. Тел. 062/548-990.
ГРАНДЕ пунто 1.9 мултимерењем код вас, 4.500.
(288852)
џет, петора врата, шест
066/576-25-92. (287299)
КУПУЈЕМ пунто 2, хавари- брзина, на име. (288934)
сан, продајем пиштољ
ПЕЖО 206, 1.1, 3 В, атестибернандели 7,65 лицу са
ран плин, металик плав, додозволом. Тел. 064/507бар. 064/856-60-65. (288939)
20-84. (288831)
ШКОДА фабија дизел, 1.4,
ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3,
ТДИ, 2004, кааван, 1.700
1.4 ХДИ, 2003. годиште 1.4 евра. Л062/251-669. (288807)
ХДИ, 2003. годиште, регистрован до новембра 2020. ПРОДАЈЕМ поло 1.2, бензин, 2007, годиште.
063/215-844. (288896)
064/196-41-81. (288961)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, одличан.
060/311-29-64. (288965)
ПРОДАЈЕМ рено канго,
2002, бензин, гас.
062/865-47-00. (289020)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,
регистрован, добре гуме,
одржаван, 800 евра.
063/140-62-92. (288981)
ПРОДАЈЕМ фијат панду,
2007. годиште. 069/17059-54. (289024)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ делове меган 1.9 ДТИ, 1998.
кауч, витрина, стаклени
сто, комода. 060/143-6210. (288987)
ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000.
петора врата, сва опрема.
064/587-50-24. (2889086)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/203-0044, 066/409-991. (288426)

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

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци и свиње. Могућност клања и печења.
060/037-11-96. (288667)
ПРОДАЈЕМ половну угаону гарнитуру. 063/346855. (288795)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, са доставом.
335-930, 063/705-18-18.
(288834)
РАСПРОДАЈА канцеларијског намештаја. 064/82237-03. (288888)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (288867)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд
2. 063/537-003. (288902)
ПРОДАЈЕМО полован намештај. 063/537-003.
(288902)
ПРОДАЈЕМ половне очуване ствари, делове намештаја, половна гадероба, итд.
060/142-22-13. (288907)
ПРОДАЈЕМ нови кауч на
расклапање, двоје врата
пуо дрво – са стаклом.
062/424-128. (288908)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа 12
ари плаца, подрум, помоћне просторије, Старчево. 065/262-40-30. (288654)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
Банатско, Ново село, центар, повољно. 060/615-1024. (288944)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 49 ари, Новосељански пут бр. 91. 064/13142-02. (289023)

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

КУЋА, 15.000 ера, 70 квм,
2 ара, монтажна, Козарачка 10-ц. 063/721-62-13.
(289012)

ПРОДАЈЕМ халу у изградњи, са плацем л20 ари, камионски улаз, шири центар. 063/389-972. (288995)

ВОЈЛОВИЦА, кућа са две
јединице, 79 + 30 квм,
40.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(288962)

КУЋА, 20.000 евра, 100
квм, 3 ара, Козарачка 10.
063/721-62-13. (289012)

ПРОДАЈЕМ земљу поред
асвалта, Јабука-Црепаја.
061/691-74-32. (288809)
ЛЕПА ккућа 130 квм, 8
ари, Јабучки пут, ЕГ, гас,
88.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 064/1246-0671. (288851)

КОФЕР шиваћа машина,
самачки кревет, сто, столице, угаона гарнитура.
063/861-82-66. (288937)

КУЋА, Омољица 80 квм, 7
ари, легализована, помоћни објекти. 064/861-00-70.
(288842)

ФРИЖИДЕР, веш-машина,
алфа пећ камин, комбиновани фрижидер, телевизор. ПРОДАЈЕМ два ланца зе063/861-82-66. (288937)
мље у Качареву. Тел.
013/601-281. (288885)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер већи, веш-машину, може ваше неисправно, уз доплату.
064/129-73-60. (288957)

ИЗДАЈЕМ у закуп два ланца земље, Скробара, мали
надел. 065/344-85-77.
(288879)

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

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

НОВА МИСА, 180 квм, 1.4
ара, гаража, 57.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (288963)

ХИТНО, повољно, Тесла,
пола куће, подрум и гаража, 38.000, договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(288921)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона, преко
пута Секиног салаша.
062/102-89-16. (288982)

(7/274828)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/142-5593. (288939)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/60014-52. (288997)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину доброг квалитета.
Тел. 064/539-62-04.
(289013)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
са 7 ари плаца. 066/55485-99. (288993)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 16
ари, викендица, струја, вода, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288966)
КУЋА, 13.000 евра, 60 квм,
2 ара, Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (289012)
НА ПРОДАЈУ плац на Караули. Тел. 062/977-10-79,
063/752-12-13. (289009)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ пет коза до 5.000
динара, по комаду. Тел.
064/958-49-19. (288803)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове,
флаше сифон соде, стару
бижутерију, остало. 335930, 063/705-18-18. (288834)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, електричне
шпорете. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (288906)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
градско грађевинско земљиште. Тел. 064/256-6164. (СМС)
НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом. стара Миса, 7 ари 064/514-12-98
(СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм са пратећим
објектима у Иванову на 17
ари, легализовано. Тел.
062/415-359, 064/828-3626. (288832)
ПРОДАЈЕМ плац у Брестовцу, Јабуков цвет на
Дунаву. 069/158-63-76.
(288557)

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

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ у Панчеву кућу
за рушење, са плацем до
10 ари, без посредника.
Исплата одмах. 060/45565-66. (288990
КУПУЈЕМ кућу или део куће у качареву. 064/36947-02. (288863)
КУПУЈЕМ плац у центру,
2.5 – 3.00 ара- 063/638677. (288816)

(7/279775)

СТАНОВИ
ВОЈЛОВИЦА 20 ари, 240,
одлично, 90.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.,
(288861)

КУЋА, центар, ова луксузна, 196 квм, са двориштем, пословним простором и за породично уживање. Власник, 137.000
евра. Договор. 063/232757. (288985)

ПЛАЦ, шири центар, погодно за инвеститоре.
(188), „UnaDalli”, 064/255ТРИ куће за 30.000 евра,
87-50. (288904)
100 квм, 70 квм, 60 квм, 6
КУЋА, преко пута Народне
ари, усељиве, реновиране.
баште, две етаже, 85.000.
Козарачка 10, фиксно, хит(188), „UnaDalli”, 064/255но. 063/721-62-13. (289012)
87-50. (288904)
ПРОДАЈЕМ кућу и плац са
воћњаком или без воћњака. 060/142-22-13.
(288907)
ПЛАЦ, продајем, Миса,
дозвољена градња, 3.5
ара. 064/866-23-36.
(288931)
ПЛАЦЕВИ, градско грађевинско, погодно за све делатности. 064/212-52-52.
(288927)

ПОНУДА

НОВА МИСА, трособан,
ВП, 90 квм, реновиран, гаража, 49.500. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(288963)
ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж, сутерен, реновиран, 24.000 евра. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288051)
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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
ПОНУДА

КАЧАРЕВО, продајем двособан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан, 38 квм,
Београд, Кумодраж или
мењам за Панчево.
064/438-12-35. (288706)

НОВА МИСА, двособан,
57, ВП, ЕГ, са сутереном,
34.500. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (288962)

МАРГИТА, четворособан,
I, 102 квм, гас, гаража,
77.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288963)

ПРОДАЈЕМ стан, 98 квм,
нова Миса, хитно. Моб.
064/944-40-79. (288955)

СТРОГИ центар, 173 квм,
салонски четворособан,
тераса, подрум. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (288051)

ЛЕП, нов дуплекс, близина
Хотела Тамиш, двострано
оријентисан, 105 квм,
90.000 евра. 064/570-6470. (288887)

СОДАРА, војна зграда,
XII, двоипособан, власник.
064/327-54-10. (288871)

ЦЕНТАР, четворособан,
VII, 65.000, VII, 65.000;
двособан, реновиран, III,
48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (288921)

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

064/393-56-90
ЦЕНТАР, једнособан, 32,
договор, двоипособан, 68,
ЦГ, 47.000; дворишно, 65,
реновирано, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (288861)
СТАН, 40 квм, улица 7. јула, Црна мачка, први
спрат, реновиран. Вреди
погледати, 30.000 евра.
Није фиксно. 061/149-2722. (288066)
СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан, 96 квм (84 + 6 + 6),
ЦГ, IV, власник. 064/16357-59. (2889028)
ТАМИШ капија, двоипособан, 78 квм, IV, ЦГ, двострано орјентисан, 72.000,
договор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(288981)
ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ. Звати после 17
сати. Тел. 064/119-60-06.
(288996)
ТЕСЛА, једноипособан,
новија зграда, ЦГ, комплетно опремљен, 46.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (288921)
ПРОДАЈЕМ двособан, Котеж 2 и трособан Стрелиште. 066/937-00-13. (289014)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, X, 37.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (288904)
ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1.
064/021-19-31. (и)
ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, VI, ЦГ, 55.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (288966)

ТЕСЛА, двоипособан, II,
ЦГ, 42.000; Содара, једноипособан, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(288921)
ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни, једнособан, 32 квм,
подрум, 16.000, договор.
(336), „Олимп”. 351-061,
063/274-951.
(288981)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан. Исплата истог дана. 064/38531-15. (287498)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288963)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

Клинички центар
Србије

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

БЕЗ ПОСРЕДНИКА купујем двособан стан, Содара, Котеж 2, до IV спрата,
лифт, ЦГ, исплата одмах.
063/637-673. (288901)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(288966)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, 45 квм, клима,
Тв, интернет, грејање, паркинг, приватна кућа, Стрелиште, близу Авив парка.
Тел. 060/320-51-41. (288884)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен комфоран стан,
ЦГ, кабловска, интернет,
интерфон, 170 евра, депозит. 063/246-509. (288848)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
код градске библиотеке,
Немањеина 5. 064/134-0606. (288619)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОСОБАН намештен,
кабловска, интернет, нова
Миса, 120 евра, депозит.
064/318-90-95. (288857)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 27
квм, намештена, новија
градња, Жарка Фогараша
37. 063/756-88-05. (288933)

ИЗДАЈЕМ нов локал, центар, опремљен салон лепоте, може празан. 063/73482-31. (288991)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ИЗДАЈЕМ пословни простан, гарсоњеру, самца
стор, центар, 75 квм.
ИЗДАЈЕМ намештен дворадника, намештено, цен- 063/389-972. (288995)
собан стан 60 квм, ЦГ,
тар. 061/131-79-04. (288972)
преко пута Авив парка на
НОВ магацински простор
Тесли. 064/492-19-58,
ИЗДАЈЕМ намештен троса двориштем, производне
069/306-19-61. (288817)
собан стан на Котежу 2.
просторије , локал. Јабука.
Панчево. Тел. 064/164-12- 063/351-709. (289007)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике, 56. (288971)
самце. 064/305-73-01.
ИЗДАЈЕМ комплетно наПОСАО
(288850)
мештену гарсоњеру, СтеПОНУДА
вана Сремца 80. 061/615ИЗДАЈЕМ кућу, нова Ми80-80. (289002)
Потребан радник/ца за
са, погодно за раднике,
фирме, породице.
ИЗДАЈЕМ полунамештену рад у кафићу. Тел.
060/078-28-23. (СМС)
065/655-72-88. (288903)
гарсоњеру, Цара Лазара
110. 061/615-80-80. (289002)
ИЗДАЈЕМ стан, лифт, ЦГ,
тесла, намештен, депозит. НАМЕШТЕН једнособан
064/164-93.67. (288916)
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
ТАМИШ капија, локали за ИЗДАЈЕМ смештај за рад064/122-48-07. (289001)
издавање, 107 и 200 квм.
нике,с амце, студенте, рад063/338-332. (288827)
ИЗДАЈЕМ стан за раднике.
нички смештај. Центар.
063/502-211.
(288924)
060/142-22-13. (288907)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
РЕНОАУТО ПАНТА Панченамештен стан у новово, потребан продавац ауградњи, у центру.
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
то-делова и опреме. Пред063/870-64-70. (288853)
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
ност ће имати кандидати
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, КоИздаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
са радним искуством у
теж 1, фул намештену, ЦГ,
бранши, са познавањем
Контакт: Љупко, 063/313-844,
на дуже. 066/494-900,
аутомобилске индустрије.
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
064/137-63-19. (288858>)
Информације на 064/13296-63. (289018)
ИЗДАЈЕМ двособан намеДОМУ за стара лица поПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- штен стан у центру.
требна медицинска сестра
064/314-00-68.
(289006)
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
са радним искуством. За
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, све остале информације
Контакт: Маријана, 063/693-944,
полунамештена. 064/125- позваати 065/523-05-95.
Љупко – 063/313-844
86-86, 064/842-91-11.
(ф)
(289004)

РЕСТОРАНУ ROYAL у
Авив парку потребни радници у кухињи и конобари. 063/216-788. (288744)

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

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
депозит, самци, радници,
центар. 061/182-37-90.
(289003)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (288881)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 59 квм + 64 квм,
угао Новосељански пут и
Шарпланинска. Слободан,
063/776-66-91. (288892)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, Старчево, Бориса
Кидрича 2, 30 квм.
013/633-195. (288895)
ИЗДАЈЕМ халу, производно-пословни простор 150
квм, Баваништански пут.
063/644-3353. (288911)
ИЗДАЈЕМ локал 35 квм и
23 квм, у центру Панчева.
064/866-22-70. (299050)

ПОРЕБНА радница у пекари и пицерији, Ул. Вељка
Петровића 12-а, Стрелиште. 0637130-75-40,
069/130-75-68. (288811)
ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (288816)

ПОТРЕБНИ вредни и одгоТРАЖИМ пекара за бурек.
ворни људи за поделу
Тел. 064/958-49-19.
флајера. 060/664-60-06.
(288803)
(288592)
ПРЕДУЗЕЋУ Kizza д. о. о.
ПОТРЕБАН мушко-женски
Панчево потребни раднифризер/фризерка у салоци за рад са моторном тену у центру. 064/380-55стером, возачи ауто-корпи
41. (288597)
за рад на висини и скупљачи грања. Контакт теАУТО-ПЕРИОНИЦИ „Мака 17” потребан радник са лефони: 064/648-24-51,
или без искуства. 061/551- 013/366-888. (288870)
95-31. (288603)
ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари.
062/821-47-70. (288288)

ПОТРЕБНИ

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

ПОТРЕБНИ пица-мајстори, раднице за припрему
064/393-56-90
сендвича и палачинки, рад
на каси. 064/555-33-34,
КРЧМИ „Шареница” поcoaslavnic@yahoo.com
требна конобарица, хитно.
(288341)
Тел. 064/349-93-43.
(288865)
ПОТРЕБАН пекар бурекџија. 062/821-47-70.
(288983)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(288854)

ПОТРЕБАН тракториста са
искуством за рад у пољопривреди у Долову.
064/200-56-92. (288994)

ПОТРЕБНО више радника
за припрему на роштиљу
/ћумур/. 065/900-50-08.
(288945)
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СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (288947)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице у пицерији. 062/821-47-70.
(288854)

СПРЕМАМ станове, пеглам. 060/063-34-04.
(288980)

ПОТРЕБНА радница са искуством у продавници
прехране Pro trade. Звати
на разговор на 063/341770. (288922)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 25
година искуств.а 013/25178-97, 063/782-51-48.
(289021)

ПРЕВОЗИМ кипером: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(288862)

ПОТРЕБНА озбиљна конобарица за рад у кафеу у
центру града. Тел.
061/284-51-54. (288929)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (289022)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87.
(288806)

ПОТРЕБНА девојка за рад
са познавањем corel и fotoshopa. 062/355-154.
(288942)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

СТОЛАРСКЕ услуге: кухиње и плакари по мери, поправке и преправке. 371274, 064/176-88-52.
(288813)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (288826)
КОМБИ превоз робе и селидбе. 063/841-65-39, Неша. (288820)
ЧИСТИМО подруме, гараже, таване, превоз обезбеђен. 063/841-65-39, Неша.
(288820)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбалаже. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, физичка виталност и вештина, да је становник Старчева. 063/263-341.
(288948)
ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност
радно искуство у таксију и
познавање града. Контакт
Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(288999)

PERLA, потребан конобарица и козметичарка.
065/344-54-66. (288936)
КОНОБАРИЦА – кафе ресторану потребна.
062/806-02-58. (288952)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан возач Б категорије,
ноћни рад. 062/806-02-58.
(288952)
ПОТРЕБАН радник. „Зоки
стакло” д. о. о. 064/13172-85. (289017)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОМОЋ у кући старијој
особи. 062/343-895.
(288833)

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

СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70.
(288819)

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЉАМ све врсте физичких послова, повољно.
061/311-97-69. (288935)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)

ИЗВОДИМО молерске и
фасадерске радове.
063/246-509. (288848)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (288272)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(289019)
ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шиваћим
машинама. 062/471-951
(СМС)
КАМИОН кипер: шљунак,
песак, ризла, сејанац, утовар, одвоз шута. 060/47474-57. (288875)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако др- ТЕПИХ сервис „Путник”:
дубинско прање тепиха,
во које вам смета.
намештаја. 302-820,
063/369-846. (288891)
064/129-63-79. (289005)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(288912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
АЛУ ПВЦ столарија, ролет- 062/382-394. (288860)
не, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
уграђујем, поправљам.
за производњу бетонске
063/882-25-09. (288318)
галантерије.
064/949-92-72
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне. Уграђујем/поправљам. 064/18125-00. (288576)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, разводних табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
(288620)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи поао. 064/120-7764. (288822)

DOO „MINESAL” из Панчева,
тражи

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (288913)
ОДГОВОРНА мама двоје
деце чувала би дете, пуно
или пола радног времена.
Учење, игра, шетња, креативност и здрави оброци.
Цена договор. 064/128-7947. (288926)
РУШЕЊА кућа, шупа, ископи, обарање стаала,, одношење ствари, бетонирања, итд. 060/035-47-40.
/288958)

МУШКАРЦЕ ЗА РАД
У ПРОИЗВОДЊИ
ГАЈБИЦА И ПАЛЕТА
013/373-488, 063/256-360

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и комплетна адаптација купатила. 061/249-29-90.
(288570)

(ф)

РАДИМО све физичке послове: чишћење шупа, тавана, рушења, обарање
дрвећа. 064/122-69-78.
(288958)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE
објављује

(3/285078)

(5/288984)

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.
(288999)

У складу са чланом 25. Закона о процени утицаја
на животну средину („Сл гласник РС” број 135/04 и
36/09)

„ПЕРФЕКТ”: фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, кровови, керамика, ламинати.
063/122-14-39. (288970)
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. (288849)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (288661)

ПОТРЕБАН
физички радник
на стоваришту
„Голија”,
са Ц категоријом.
Плата 45.000 динара.
Контакт:
063/776-56-58
(ф)

о донетом решењу о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
ТЕПИХ сервис „Путник”:
дубинско прање тепиха,
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289005)
СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА,
монитора, даљинских, дигиталних рисивера.
„Плус”, нова адреса, Браће Јовановић 56. 063/87738-21, 066/579-39-58.
(288915)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(289010)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (288998)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (288874)

РАЗНО
ПЕНЗИОНЕР: не пије, не
пуши, тражи сличну пензионерку. Тел. 064/95849-19. (288803)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу аутобуску пензионерску карту АТП-а на
име Вукобратовић Илинка. (288839)
ВИСОК 185, тежина 90,
лепе спољашности, педесет година, материјално и
стамбено обезбеђен пензионер, није се женио тражи озбиљну даму за брак.
Минимум основно образовање. Да се јаве само
озбиљне жене које желе
живети у браку. Предност
пензионерка. Тел.
065/608-23-20. (288893)
МУШКАРАЦ, 45, тражи
слободну жену због брака.
065/231-27-52. (288919)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту АТП-а на име Димковић Трајка. (288992)

Секретаријат за заштиту животне средине поступајући по захтеву носиоца пројекта Јавног комуналног предузећа „Хигијена” Панчево из Панчева,
Цара Лазара 57, донео је Решење бр. XV-07-501206/2019 од 14. 02. 2020. године о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на
животну средину Пројектa за изградњу, доградњу
и реконструкцију Комплекса комуналне зоне: Хала, надстрешница за возила, надстрешница за линију за сепарацију, објекат за запослене са надстрешницом и реконструкција постојеће хале на
кат. парцели бр. 494/4 к.о. Панчево у Власинској
улици број 1, на територији Града Панчева. Одлука је донета на основу Извештаја техничке комисије која је оценила да су Студијом предвиђене
адекватне мере заштите животне средине и да је
Студијом предвиђен програм праћења утицаја
пројекта на животну средину у складу са важећим
прописима. У циљу спречавања, смањења или отклањања могућих штетних утицаја, носилац
пројекта је у обавези да испоштује предвиђене мере заштите животне средине дефинисане у поглављу 8. Студије о процени утицаја.
Увид у предметно Решење може се извршити у
просторијама Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, канцеларија 617.
Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор
у року од 30 дана од дана пријема решења, односно обавештења јавности.

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

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

5. фебруара 2020. године преминуо је наш
друг

ФРАЊА КИРЕР ФРЕНКИ
Последњи поздрав: ТАРЗАН, ФАРА, БАРОН,
БУЦА, КИКИ, ЧОКИ, ЏАРА, МИТА, ЗЛАТКО и
ЈОЦА
(49/288882)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ТУРИЗАМ
АПАРТМАНИ лукс, Грчка,
клима, интернет, ТВ поларис. Поглед море. Повољно. 063/103-04-33.
(289025)

ВЕРИ
ПЕТРОВ

ВЕРКИ
ПЕТРОВ

1938–2020.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Син БЕЛИ, снаја
СЛАВИЦА, унук
ДАРКО, ТИЈАНА
и праунука УНА

од породице
ЈОВАШЕВИЋ

(1/288797)

(16/288830)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Наш драги отац

14. фебруара 2020, у 88. години, преминула је наша драга

ИВАН РАМЈАНЦ

АНТАЛ ШЕБЕШЋЕН
преминуо је 13. фебруара 2020. године, у
86. години.
Сахрана је обављена 15. фебруара на Католичком гробљу у Панчеву.

1933–2020.

ИЛИНКА НОВАКОВИЋ

Мој Иване...

Рођ. Вујовић,
удова Мипе Новаковића
1932–2020.

Док сам жива, живиш и ти са мном
Идем кроз живот твојим стопама.
Поносна сам на тебе, знаш?

Сахрана је обављена 17. фебруара 2020,
на гробљу у Гајевима.

Поносна сам што си постигао и какав си човек и муж био.
Ожалошћени: син АЛБЕРТ и ћерка
ТЕРЕЗА са породицама

Хвала ти за све.
Твоја супруга ЛИВИЈА

Ожалошћени: породице НОВАКОВИЋ,
БОКИЋ и ВУЈОВИЋ

(38/288872)

(22/288844)

(93/288969)

АЛИСА БИРЕШ ТОДОРОВИЋ
Последњи поздрав од ћерке АЛЕКСАНДРЕ
(55/288898)

Последњи поздрав нашој драгој другарици

ИВАН РАМЈАНЦ
Драги наш ујко,
био си наш компас, ветар у леђа, наш ослонац и
подршка.
Хвала ти за љубав коју си нам несебично пружао.
Хвала ти за све.
Твоји: ГОГА и НЕНА са децом

ИВАН
РАМЈАНЦ
Последњи поздрав
зету и течи Ивану од
ЛОЛЕ и сина БОБАНА са породицом
(40/288872)

(43/288873)

ИЛИНКА НОВАКОВИЋ
дипл. економиста

Отишла је 17. фебруара 2020. године у вечну кућу Новаковића у Гајеве код Ужица.

После тешке болести, у 87. години преминуо је

Незаборав за породице
КОВАЧ и СТАРОВИЋ
(52/288889)

АЛИСИ
Последњи поздрав
Чуваћемо те у нашем сећању.
ДАНИЦА и МИРА
(100/288979)

ИВАН
РАМЈАНЦ

ИВАН РАМЈАНЦ
27. III 1933 – 17. II 2020.

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
ујки Ивану од ГОЦЕ
и АНЂЕЛЕ

Последњи поздрав ујки.
Заувек ћеш бити у нашем срцу.
Сестричина ВЕРИЦА

(41/288873)

АЛИСА
БИРЕШ
ТОДОРОВИЋ

(28/288845)

од супруге СМИЉЕ
и сина ИЛИЈЕ.
Вољени не умиру,
увек ћеш бити у нашим срцима.

АЛИСИ

(75/288941)

Последњи поздрав

ИВАН РАМЈАНЦ
Последњи поздрав
од АЦЕ

од ГОЦЕ и РАДЕТА

(56/288898)

МИЛАНУ
РОТАРУ

Последњи поздрав течи Ивану, од ВИКТОРА,
ВИОЛЕТЕ, КРИСТИНЕ и МЕЛИТЕ са породицом

(72/2889389

(39/288872)

МИЛАН
РОТАР
Последњи поздрав
тати од ћерке МИРЈАНЕ, зета ДУШКА и
унука НЕМАЊЕ.
Почивај у миру, нека
те анђели чувају.
(74/288941)

Последњи поздрав

ИВАН
РАМЈАНЦ

Преминуо је наш

Драги пријатељу, почивај у миру.

МИРЈАНИ
МАРЧЕТИЋ

САЛЕ
Почивај у миру драги друже.
Његови стакларци из Панчева: ВЛАЈНИЋ,
МАГОЧИ, ОМЧИКУС, ХОРВАТ, ФАРА, ИЛИЋ,
РАДОЈЧИЋ, ПОЛИЋ, РАДЕВИЋ, СЕКУЛИЋ
и из Параћина: МЕРЕ, ЛАЛЕ, БАЏА, БЕБИЦА
И ХРАНА

Хвала ти за пријатно
дружење.

(67/288923)

(97/288976)

ЗОРАН
ФИЛИПОВИЋ

ИВАН
РАМЈАНЦ
Последњи поздрав
бати Ивану од сестре
ЂУРЂЕВКЕ
(42/288873)

МИЛАНУ
РОТАРУ

ЗЛАТОМИРУ
ЈОВАНОВИЋУ
ЗЛАЈИ

МИКИ и ДАНКА

од ЗЛАТКА,
КАТАРИНЕ и деце

од станара стамбене
заједнице зграде у
Стевана Шупљикца 91

(48/288880)

(76/288941)

(87/288967)

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

Петак, 21. фебруар 2020.

13. фебруара након краће и тешке болести, у 79. години, напустила нас је наша
драга

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВ
рођ. 1941.
Полагање урне обавиће се у суботу, 21.
фебруара, у 12 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, снаја СНЕЖАНА
и унуци АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР
(20/288878)

Последњи поздрав
драгој прији

Последњи поздрав
кума Гоци

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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17. фебруара 2020. године преминула је наша вољена

ГОРДАНА ВИДЕСКИ

13. фебруара 2020. године, престало је да куца племенито срце наше драге мајке, свекрве, баке и сестре

1970–2020.
Као супруга, као мајка, као бака
доказала си колико си јака.
Болест те је стегла и ти си легла
и кад је било тешко и када те је болело
држало те је оно што те је волело
Твој супруг, деца и мали унук су увек
били поред тебе, да осмех не нестане и да
бол престане.
Затворила си очи, бола више нема
анђеле наш најлепши
никада нећеш бити заборављена.
Волимо те!
Твоји најдражи: супруг СТОЈАН, ћерке НИКОЛЕТА и АНЂЕЛА
са породицом

ЕВЕ КРСМАНОВИЋ
16. X 1945 – 13. II 2020.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: син ЖЕЉКО, снаја МАРИЈА, унука НИНА, унуци
МИЛОШ и НИКОЛА, сестра ЈАРМИЛА и брат ЈАНКО

(94/288973)

17. фебруара 2020. преминула је моја ћерка

Последњи поздрав

(62/288917)

Последњи поздрав најдражем

ГОРДАНА
ВИДЕСКИ

БРАНИСЛАВИ
од породице
ВУКОВОЈАЦ

од породице
ЛАЗАРЕВСКИ

ГОРДАНА ВИДЕСКИ
Оставила је велику тугу и празнину у мом срцу.
Отац ТОМИСЛАВ
(95/288974)

(109/289011)

(21/1288838)

14. фебруара 2020. преминуо је наш драги

ГОРДАНИ
ВИДЕСКИ
Заувек ћеш бити у
мом срцу. Нека те анђели чувају.
Твоја тетка
ТРАЈАНКА

Преминула је наша вољена ујна

ТАНДИ ФЕРЕНЦУ
1954–2020.
Остаћеш увек у нашим срцима.
Воле те твоји: супруга ГИЗЕЛА,
син ТИБИ и ћерка ЛИДИЈА

(98/288977)

(107/289000)

Последњи поздрав

ГОРДАНА ВИДЕСКИ

ПЕТАР ЈАНКОВИЋ
1945–2020.
Хвала ти за све.
Твоји: супруга ЗОРА, ћерка ДРАГАНА,
унука МАША и прика СЛАВКО

Била си добра душа, мила, драга.
Била си наш јунак, фалићеш нам док нас има.
Сада си са анђелима, нека те чувају.
Породице КНЕЖЕВИЋ и ПЕРОВИЋ
(96/288975)

(12/288824)

ГОРДАНИ
ВИДЕСКИ
Нека те анђели чувају.
Отишла си тихо и неприметно.

Последње збогом

Последњи поздрав нашој

Породица МИТРЕСКИ

Драгом Илији последњи поздрав од пријатеља и бивших колега „Тамиш Хладњаче”
Панчево
„Тамишка” д. о. о.

(99/288978)

(81/ф)

Последњи поздрав
нашој драгој

ПЕТРУ ЈАНКОВИЋУ
Чуваћемо успомену на тебе.
Од брата СТЕВЕ, снаје ВЕРЕ, ДРАГАНА, ЗОРАНА
са породицама ЈАНКОВИЋ
(18/288836)

ИЛИЈА ВЛАЈИЋ

Последњи поздрав
драгом

ТРШИ
Поштованом

Поштована
Никада те нећемо заборавити.
Колегинице из Болнице
(25/288841)

Последњи поздрав

БОГДАНУ
ДУКИЋУ

од генерације VIII-2
ОШ „Гоце Делчев”
Јабука

РАТКА
БОЖИНОВСКИ

(78/288946)

2018–2020.
Време и бол за тобом
ништа не лечи.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

ГОЦИ

ИЛИЈИ
ВЛАЈИЋУ
ИЛИ

ЦОЦА
ЈОВАНОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од ЉУБЕ и ЈОВАНКЕ
ГВОЗДЕНОВИЋ
и ЦАЦЕ

Твоји најмилији:
супруга ЈЕЛИЦА,
синови ЉУБАШКО
и РОНАЛДО,
ћерка НАТАША
и снаја ДРАГАНА

(86/288064)

(83/288953)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ПЕРИ ЈАНКОВИЋУ

Твоја БОРА са децом

Твоји најмилији

од голубара из Клуба „Панчевац”

(29/288846)

(47/288878)

(60/288909)

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав вољеној мајци и баки

СТАНОЈЕ МИТИЋ

СТАНИСАВИ ВЕСЕЛИНОВИЋ

20. IV 1959 – 17. II 2020.

1936–2020.

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

Ожалошћени: син РАДЕНКО, снаја ДИНА,
унуци ДЕЈАН и ВЛАДИМИР и унука МАРИНА

КЛАРА РИСТИЋ

(35/288869)

1943–2020.

Твоји најмилији: супруга СОЛУНКА,
ћерка МАЈА, син ДАЛИБОР, зет ИВАН,
снаја НЕВЕНА и унуци ВУК, ДУЊА и СРНА
(88/2889068)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци.
Од супруга МИЛОРАДА и ћерки ТАЊЕ и ГОРДАНЕ

(111/289016)

СТАНИСАВИ ВЕСЕЛИНОВИЋ
1936–2020.
Ожалошћени: ћерка СНЕЖАНА, зет ГОЈКО
и унуци МАРКО и БРАНКО

СТАНОЈЕ МИТИЋ
1959–2020.

(36/288869)

Био си велики ослонац у нашим животима и
пример доброте и поштења. Остаћеш у најлепшем сећању у нашим срцима.

Збогом наша драга и
вољена кумо

Последњи поздрав
нашој куми

СТАНИСАВА
ВЕСЕЛИНОВИЋ

СТАНИСАВИ
ВЕСЕЛИНОВИЋ

С љубављу и поштовањем кума ДРАГАНА
са породицом

од кума ДУШКА
са породицом

(44/288876)

(45/288877)

Син ДАЛИБОР и ћерка МАЈА
(90/288968)

КЛАРА РИСТИЋ
1943–2020.

СТАНОЈЕ МИТИЋ
20. IV 1959 – 17. II 2020.
Твој лик ме свуда прати, успомене не бледе. Недостајеш...
Твоја супруга СОЛУНКА
(89/288968)

Последњи поздрав вољеној сестри од МАРИЈЕ и зета
ПЕТЕРА ТАРЕНДИ

Последњи поздрав
мојој драгој куми

Последњи поздрав

(110/2890169

СТАНОЈЕ МИТИЋ
1959–2020.

Последњи поздрав драгој мами, баки и прабаки

Деко наш... заувек ћеш остати у нашим срцима и души
и бићеш са нама...
Твоји унуци ВУК, ДУЊА и СРНА

СТАНИСАВИ
ВЕСЕЛИНОВИЋ

(91/288968)

СТАНОЈЕ
МИТИЋ

МИЛАН РОТАР

Последњи поздрав од
породице МИЛКАНД

Последњи поздрав од
свастике ЗОРКЕ и ГОЦЕ

МИРЈАНИ ЈАВОР

АНЂИ
ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Твоја кума
ДОБРИЛА

од прије ВЕРЕ
ПРОКИЋ
са породицом

(46/288877)

(106/288989)

Прији

1937–2020.

(73/288940)

(92/288968)

Хвала ти за сва добра дела према нама.
Никада те нећемо заборавити.

Последњи поздрав

Синови МИКИ и ЗОКИ са породицом
(108/289008)

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

ПЕТРУ ЈАНКОВИЋУ

ПОПУСТ

1945–2020.

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

од прике СЛАВКА
(71/288932)

Последњи поздрав од породице
ЈАНКОВСКИ
(102/288988)

Петак, 21. фебруар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21
23. фебруара ће бити годину дана откада
није са нама наша драга Нада

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

Драгој мами

МАРТИНУ ПАУЛОВУ
7. XI 1956 – 13. II 2020.

АНЂИ ИВАНОВИЋ

НАДА СПИШЈАК

Вољени никад не умиру.

1956–2019.

Супруга СУЗАНА, синови РОБЕРТ и ДЕЈАН
и ћерка МАРТИНА са породицама

1943–2020.

(63/288920)

Последњи поздрав од сина МИРКА, снаје СУНЧИЦЕ и унука
АНЕ и ИВАНЕ

Наши вољени никад не умиру, они су заувек у нашим срцима.
Твоји: супруг ЈАНО, ћерка АНКА
са породицом и син ЈАНО са породицом

(101/288908)

(68/288925)

МАРТИН ПАУЛОВ
1956–2020.

Драгој мами

Последњи поздрав од мајке ЕВЕ, брата ВЛАТКА, снаје
ВЕРЕ са децом СЛОБОДАНОМ и ВЛАДИСЛАВОМ са породицама
(65/288920)

25. фебруара навршава се седам година од смрти нашег

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА
АЦЕ
МАРТИН ПАУЛОВ

АНЂИ ИВАНОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим мислима, чувајући
успомену на тебе чуваћемо те од заборава.

1943–2020.

Време пролази, бол и туга не престају. Недостајеш много.
Твоји најмилији: сестра, мама, тата, баба и деда

Брат ЗВЕЗДАН са породицом

(80/288950)

(7/288812)

Прошло је четрдесет тужних дана откада није с
нама наш Даца

Последњи поздрав од ћерке МИРЕ, зета СПАСЕТА
и унуке СТАНЕ
(103/288989)

МАРТИН ПАУЛОВ
Драгој супрузи

Време тихо пролази, а бол за тобом остаје.
С великом љубављу у нашим срцима увек вољен и памћен остаћеш.
Од стрица МИРОСЛАВА и стрине ЈОВАНКЕ
(66/288920)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ
Тог дана окупићемо се да још једном захвалимо
нашем тати, деди и прадеди за све што је учинио
за нас.
Увек ће те волети твоја ВЕРИЦА са децом
(82/288951)

АНЂИ ЈОВАНОВИЋ
Сећање на драге родитеље

1943–2020.
После поздрав од супруга ВОЈИСЛАВА
(104/288989)

ВЕЛИКИНАЦ
МАРТИНУ
ПАУЛОВУ
Никада те нећемо заборавити: свастика
КЛАРА, паша ВАСА,
тетка КАТА, НИКОЛА
и НЕМАЊА

Драгој мами

(23/288840)

Последњи поздрав
чика

МАРЦИЈУ
Почивај у миру драги
пријатељу
ДРАГАН, МИЛАНКА
и ДАРКО
са породицама
(24/288840)

Последњи поздрав

СВЕТОЗАР

БЕБА

2011–2020.

2015–2020.

С љубављу и поносом чувамо успомену на вас.
Ћерке ЈЕЛИЦА и ВЕРИЦА с породицама
(13/288825)

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав чичи

Последњи поздрав од сина МАРИНКА, снаје АЛЕКСАНДРЕ и унука
БРАНКА, СЛОБОДАНА и МИЛОША
(105/288989)

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

МАРЦИЈУ

МАРТИНУ
ПАУЛОВУ

од МИРЕ, ЈАСНЕ и
МАРЕ са породицама

Мартинини другари
из основне школе

(31/288856)

(32/288856)

МАРТИНУ ПАУЛОВУ
од МИШЕ ЦЕСНАКА са породицом
(64/288920)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са
нама наша вољена

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

МИЛОВАН ЂАЈИЋ БУЋО

Прошле су две тужне године откако није
са нама наш вољени

из Качарева
19. II 2000 – 19. II 2020.

КРУНА СПАСИЋ

Године пролазе, али наш бол и туга неће
никада.

1937–2017.

Његови најмилији
(6/288810)

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

МОМИР ПАВЛОВИЋ

Твоји најмилији

Недостајеш.

Нашем

(19/288837)

Увек си у нашим срцима и мислима.
Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА и син
ВЛАДИМИР са породицама

22. фебруара 2020. даваћемо годишњи помен на Католичком гробљу, у 11 сати и мису у Католичкој цркви

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ

(57/288900)

23. II 2005 – 23. II 2020.
22. фебруара је годишњи помен нашем
„Само љубав одолева времену које све отима.”
Твоја породица
(27/288843)

Наш драги брат и ујак

ТОНИ АНДРАШИ
1968–2019.

ЂУРЂЕВАЦ ЗОРАНУ
Био си велики човек и стваралац.
Неизмерно захвални за доброту и љубав коју си
нам пружио.
Пратићемо твој пут.
Твоји најмилији

У нашим срцима ће вечно остати бол и туга због твог изненадног
одласка, прошло је годину дана од када ниси са нама а празнина
остаје све већа.
Вечно ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији
(59/288905)

(77/288943)

ВАСА ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2020.

Прошло је дванаест година откако нас је напустио наш драги и вољени

У суботу, 22. фебруара 2020. године, у 11.30,
даваћемо годишњи помен нашем

Своју баку

Живеће у нашим срцима,са пуно љубави, све
док је нас.
Твоје сестра РУЖИЦА и сестричина ДАНИЦА
(26/288843)

СЕЋАЊЕ

НЕРАНЏУ
ЖИВОЈНОВ

ВИГ ФРЕДИ

ДУШАНУ ПАТИЋУ ФАКСИЈУ

1938–2008.

2018–2020.

Заувек ће живети у нашим срцима: ИВАНКА,
МИША, КАЋА и САЛЕ

Његови: НАТАША, брат ПЕТАР,
братаница ГОРДАНА и ПЕЂА

(70/288930)

(54/288894)

чувају од заборава
унуци и праунуци
(50/288883)

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА
23. II 2011 – 23. II 2020.

25. фебруара је десетогодишњи помен

Шест година туге и
бола за мајком

СЕЋАЊЕ
Увек с нама у срцу.

МАРКОВИЋ

Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА
(51/288886)

ЗАГОРКА
ЂУКИЋ

ЗОРАН
ПЕРИН
2013–2020.

Пролазе дани, пролазе
године, Ти си заувек у
срцима твојих ЂУКИЋА
и СЕКУЛИЋА

Чувамо те у нашим
мислима с љубављу и
поштовањем.
ДАНА, САЛЕ и МИРА
са породицом

(79/288949)

(84/288954)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ЈЕЛЕНА
СТЕФАНОВИЋ

СРЕЋКО

СТОЈАНКА

8. II 2005

24. II 2017.

1936–2014.
Хвала што сте били наши родитељи.
Син МЛАДЕН
са породицом

Ваше ћерке: ВЕСНА и ОЉА са породицама

(69/288928)

(17/1288835)

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

Петак, 21. фебруар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Нашој вољеној
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СЕЋАЊЕ

КОСОВКИ ИЛКИЋ

БРАНИСЛАВ Радмиле ФОРГО БАНЕ

рођ. Драгојевић

20. II 1984 – 20. II 2020.

четрдесетодневни помен одржан је 15.
фебруара 2020. на Старом православном
гробљу у Панчеву.

Био си нам прва и највећа радост.

Заувек у нашим срцима.

Остала су сећања и вечита туга, успомене и љубав остају заувек.

С љубављу ВЕСНА и ДУШИЦА
са породицама

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(2/288802)

(3/288804)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
22. фебруара 2020. навршава се пет тужних година откада ме је напустио мој једини син

У суботу, 22. фебруара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо пола
године нашем драгом

СЕЋАЊЕ
26. фебруара 2020. навршиће се годину дана
откако нас је напустио наш вољени

БРАНИСЛАВ МЕТЛИЋ
БАНЕ
2019–2020.
Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо у срцима, мислима и сећањима те сачувати од заборава.
Твоји најмилији
(5/288808)

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

ИВАНУ ЂУКАНОВИЋУ

Време пролази а бол све јачи. Истина је тешка, рана за
тобом болна и доживотна. Никада се нећу помирити
са тим зашто сам те изгубила, зашто, зашто анђеле мој
мили.
Твоја мајка МИЛЕНА

Време пролази али сећања остају заувек. Са поштовањем и поносом чувамо
успомену на твоје поштење и доброту.
С љубављу и поштовањем твоја супруга РАДМИЛА,
ћерке БОЖИЦА, ЗОРИЦА и ДРАГАНА са породицама

(10/288818)

(61/288914)

Годишњеи помен, 29. фебруара

Помен, 23. фебруара 2020, у 11 сати

СЕЋАЊЕ

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ
Сине наш вољени, тешко је бројати године а
још теже живети без тебе.

ИЛИЋ
ПРЕДРАГ

ПРЕДРАГ ИЛИЋ

СВЕТОЗАР КРАЧУНОВ
ЦВЕТА ПАТРИЈАРОВ

2000–2020.

Сине мој, обележавамо ти годину дана откако
ниси са нама.

Прошло је двадесет година откада ниси са нама.
Време пролази, бол и туга остају.

Много те воли твоја мама и сестра САЊА

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, ћерка
АЛЕКСАНДРА и зет НЕБОЈША са породицом

(37/ф-173)

(14/1288828)

од породице
ЛУКИЋ

23. II 2004 – 23. II 2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БИЉАНА
ЂУКИЋ

ЈЕЛЕНА
ЈОВИЧИЋ

14. I 2018 – 2020.

19. II 2018 – 2020.

Мајка ДРАГИЦА и брат МАРКО са породицом

Остаћете заувек у нашим срцима.
Ваши најмилији

(34/288868)

(8/288814)

2018–2020.
У суботу, 22. фебруара дајемо четрдесет
дана нашој

28. фебруара 2020. навршава се шест месеци
откако није са нама моја сестра

НАДИ СТОЈИЋ

СЕЋАЊЕ

1933–2019.
Ожалошћени: супруг МИЛАН и син ПЕТАР
са породицом

22. фебруара 2020. навршава се четрдесет тужних дана од смрти нашег

(4/288805)

СЕЋАЊЕ

Ћерка ЉУБИЦА,
зет ПЕТАР и унука
КАТАРИНА

ДАНИЦА
ЛАЦКОВ

(53/288890)

ЧАРНИ
ПОПОВ

НАДА
СТОЈИЋ
1935–2019.

300-820, 300-830

СЕЋАЊЕ
Прошле су две године

(15/288829)

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ

24. фебруара навршавају се две године
откако ниси са нама.
С љубављу чуваћемо
успомену на тебе
мајко.

(11/288821)

2000–2020.

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо у суботу, 22. фебруара 2020. године, на Старом православном гробљу у Панчеву, у 11 сати, одржати шестомесечни помен драгој супрузи, мајци и баки

МИЛЕВА
ПАВКОВИЋ

Породица БОГДАНОВИЋ

Ћерка с породицом

Сестра ВИДА
са породицом

(30/288855)

(58/288902)

рођ. Жебељан
21. II 1972 – 21. II 2020.

ИВАН РАДОНИЋ
20. II 2018 – 20. II 2020.
Много ми недостајеш.
Супруга МИРОСЛАВА
(9/2888159

Чувамо те од заборава.
Ћерка ЗАГА, зет ТОМА
и сестра МЕЛА
(85/288960)

ЂУРИЦЕ
ПЕШИЋА
Деда Ђуро недостајеш
нам.
Твој син ДРАГАН, снаја
ДАНИЦА и унуке АЊА и
ИСИДОРА
(33/288866)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Финансијска ситуација није
лоша, али није ни онаква какву сте прижељкивали. Превише је несугласица с колегама или шефовима. Веза с
млађом особом ће вас препородити.

Вест у вези с послом ће вас
обрадовати и смањиће вам
нервозу. Пријатељ вам нуди
могућност рада у некој хуманитарној организацији. Слободнима се смеши почетак
везе.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Превише опуштености ствара
вам велике проблеме на послу. Можда ћете чак изгубити
позицију или радно место.
Могуће је познанство са особом која је прилично старија
од вас.

Бићете победник у једној пословно-финансијској ситуацији, а чак ћете и профитирати. Одложите путовања.
Страст је оно што вас води
кроз живот, па ћете можда
пожелети забрањено воће.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Изнесите своје идеје и очекујте велику финансијску и
моралну сатисфакцију. Контакти са особама на положају
отварају вам нове послове.
Много краћих путовања.

Ово је период у којем можете очекивати велики успех
на свим пољима. Већ дуго
тражите своју сродну душу, а
сада вам се указује прилика
да је пронађете, и то кроз
посао.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Можете бирати између самосталности и стандардног посла. Контакти са странцима
или пут у иностранство отвориће вам нове хоризонте на
пољу бизниса.

Знате да чувате тајне и зато
вам се људи поверавају. Неке своје идеје спроводите у
дело, поготово у области сарадње са странцима или
приватног посла. Љубав је у
ваздуху.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Доћи ћете до неке позиције,
јер имате истанчан осећај да
намиришете профит и тамо
где га за друге нема. Будите
опрезни ако планирате велика улагања.

Примирите се. Чувајте посао
који већ имате, ма какве могућности да вам се указују.
То су све шарене лаже. Многи бракови ће бити у кризи.
Идите на одмор и путујте.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Успех у друштву је оно на чему већ дужи период радите.
Мање проблема имате с финансијама. Везе које Девице
сада започну највероватније
ће се завршити браком.

(19. 2 – 20. 3)
Пословна ситуација је „на
нивоу”. Превише радите, али
све ће се исплатити. Користите информације које имате да бисте напредовали.
Уживајте у сваком трену с
партнером.
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 21. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: МИЉАН ПЕЈЧИЋ У АМЕРИЦИ

СВИТ ХОУМ СРПСКИ ЧИКАГО
Време је када се све више и наших суграђана отискује у бели
свет у потрази за издашнијим
извором егзистенције, а будући
да свако, у већој или мањој мери, чезне за родним местом,
„Панчевац” им пружа прилику
да се мало олакшају у тренуцима „носталгичарске” кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју о својим
америчким догодовштинама
говори наш суграђанин Миљан
Пејчић, који већ годинама у
Чикагу ради као успешан превозник и предузетник.
Наш суграђанин Миљан Пејчић, рођен 1982. године, отишао је пре више од десет година у Америку, за многе обећану земљу.
Неутажива жеља да се отисне у богати свет јавила му се
још док је живео у домовини и
бавио се музиком, што као део
популарне тамбурашке банде
„Распућин”, што као подршка
фолклорним ансамблима.

и, када се прерачуна, зарада не
би била тако импозантна. Речју,
превозио сам све: од стаклене
робе и плочица до чаша и тањира – прича Пејчић.

И прелеп и опасан град

Миљан је досањао свој амерички сан
јем” и до Немачке, али ни од
тога ништа... – наводи Миљан.

Почео као спасилац
Та неизвесност је потрајала све
до 2008. године, када је овај

НИ ШТА БЕЗ „КР СТА РИ ЦА”
Познато је да се у Америци
вози посебна врста камиона
под називом „крстарице”, с
препознатљивим кабинама,
које се одликују и тиме што
им максимална дужина иде
до 22 метра (док је у Европи то пет метара краће), а
може да се натовари и до
50 тона.
– Најчешће сам возио
„волво” и „фрајтлајнер”, а
недавно сам купио нови „интернешенел”. Иначе, прошле
године је продато највише
камиона у историји Америке,
јер сада ново теретно возило
можеш да добијеш уз десет
– Било је то када сам први
пут изашао из земље „давне”
2002. године, на једној турнеји
с КУД-ом „Банат” у Андалузији, када сам видео како тамошња омладина живи: сви су

одсто учешћа, док су ми, када сам купио први камион
2010, за полован тражили
50 одсто учешћа, а о кредиту сам могао да сањам. Сада
је много лакше за пословање, уз пословичну сигурност
при наплати, јер ем што су
закони ригидни, ем што све
трансакције
препуштамо
факторинг компанији која
нам уз два одсто провизије
одмах исплаћује цео износ
фактуре. И да подсетим, тамо ником, па ни мени, на памет не пада да изврда плаћање пореза сваког марта –
наглашава Пејчић.
млади авантуриста кренуо стопама своје рођаке из Пирота,
која му је предложила да заврши курс за спасиоца на нишком Чаиру по америчком програму. И срећа му се најзад

Филаделфију, у неверици сам
гледао оне куће, таблице, људе
различитих боја коже... Убрзо
сам задужио један базен, какав
тамо поседује свако насеље од
педесетак кућа. Био је то заправо програм размене и учења језика, у трајању од три месеца, за накнаду од триста долара недељно, што ме ни близу
није задовољило, јер сам дошао
да урадим нешто озбиљно. А
онда сам се сетио момка којег
сам упознао на курсу у Нишу –
Новице Божића, који је отишао
раније с групом која чисти базене, што му је био само параван да уђе у ту огромну земљу,
како би за много већи новац
возио камион. Е, ту је кренула
озбиљна прича: већ почетком
јула је тај, за мене готово потпуни незнанац у близини имао
истовар и позвао ме је да кренем с њим у Чикаго. Нисам се
ни тренутка либио, иако је напуштање базена значило и улазак у црну зону. На срећу, поред тога што ми је нашао посао, Новица ме је примио у свој
стан и позајмио позамашну своту новца, без чега тешко да бих
успео. Ни до данас нисам нашао друго објашњење за то осим
да је то урадио из чисте доброте – присећа се овај печалбар.

Панчевац усред торнада

Професија возача крстарице веома је ризичан посао
имали добро плаћене послове,
своје станове и скупоцене аутомобиле. Врло брзо смо се
спријатељили с домаћинима и
лепо се дружили у њиховим викендицама. Свој наум сам покушао да остварим уз помоћ
неких од њих, попут Луиса, без
обзира на то што нисам знао
ни реч енглеског, а камоли
шпанског, па смо комуницирали тако што сам сваки пут плаћао преводиоцу приликом телефонирања у пошти. Понудио
ми је да берем маслине, али,
нажалост, нисам добио визу.
Из истог разлога нисам успео
ни као поморац на трајекту, а
тај курс сам завршио у Бару и
положио у београдској капетанији. Покушао сам да се „проби-

осмехнула...
– Добио сам визу и 19. маја
2008. године слетео сам на аеродром у Њу Џерзију, решен да
успем, нарочито када сам спазио Емпајер стејт билдинг. Док
ме је по сло давац возио у

А онда је храброг суграђанина
чекало полагање за дозволу за
вожњу камиона, у који дотад
никад није ни сео.
– Прва вожња је била за Кливленд. И то зато што је управо
Новица имао удес, па сам отишао по њега. Возили смо тимски десетак дана и, чим смо се
раздвојили, и ја сам слупао не
један, него два камиона на тракстопу у држави Индијани. Ту
ме је ухватила прва рецесија,
па се због недостатак посла догађало да и по четири дана преспавам у камиону. Да невоља
буде већа, наишла је зима, а
зиме су тамо веома оштре, па
сам, рецимо, због поледице из
Индијанаполиса до Чикага, уместо три, возио осам сати. Али
требало је вратити дугове и морао сам да гризем без обзира

Страну припремио

Јордан
Филиповић

И гроб Ала Капонеа спада у симболе историје Чикага

на околности. Потом сам променио фирму и за годину дана
купио први камион, који се додуше стално кварио. Убрзо сам
почео да мењам возила и њима
радио на проценат за фирме.
То је било све до 2015. године,
када сам основао своју компанију, коју сам касније продао,
јер сам пожелео да дођем у Срби ју. На кон осам ме се ци,
сплетом околности, ипак сам
се вратио у Чикаго и наставио
да возим камион. На крају сам
од пријатеља Антонија Кељевића, пореклом из Крагујевца,
добио понуду која се не одбија
и постао директор фирме од
350 запослених – наводи овај
предузимљиви суграђанин.
Познато је колико је тежак
посао возача камиона. Нарочито у Америци...
– Веома је напорно, па не
треба да чуди што сам, поред
незгоде на првој вожњи, имaо
још неколико удеса, као реци-

НА ШИ ЗА ТРАМ ПА
Миљан се слаже с теоријом да у Чикагу живи много Срба...
– Иако нас је према последњем попису тамо било
око 170.000, верује се да
тај број иде од триста педесет па до свих петсто хиљада. У сваком случају, дружим се са сународницима,
излазим у наше клубове, а
подржавам и организацију
„Срби за Србе”. Она, поред
осталог, приређује и хуманитарну
манифестацију
„Тројка из блока”, на којој
је редован био и бивши кошаркаш „Булса” – Миротић. И још нешто – тамо сви
навијамо за Трампа, јер
ови други, то јест демократе, уопште не воле Србе –
истиче наш Американац.
мо када сам склизнуо с пута у
Индијанаполису. Хватало ме је
и велико невреме, попут оног
када сам се у Тенесију задесио
усред торнада и од силине кише нисам ништа видео пред
собом. Пуком срећом сам се
извукао без последица, иако се
камион целу ноћ клатио зато
што је то чудо дувало без престанка. О каквом је ужасу реч,
говорили су сутрадан призори
разбацаних теретњака дуж целе трасе. Други пут сам у Оклахоми видео чувену „пијавицу”,
која је ипак била на безбедној
удаљености. Имао сам и дуге
туре и до 5.000 километара,
као када сам возио делове „боинга” с краја на крај Америке
– од Сијетла на Пацифику до
Орланда на Флориди. Ишао
сам чак и у Канаду, а могао
сам и на Аљаску, али тај пут
траје две недеље по беспућима

Миљану се свиђа живот у, како
каже, прелепом Чикагу, а поред занимљивих музеја издваја
и атрактивне клубове. Тамо се
осећа пријатно и безбедно, без
обзира на то што највећи град
државе Илиноис бије лош глас.
– Чикаго има велику стопу
убистава и важи за један од
најризичнијих у САД. Рецимо, за Дан независности је велики ватромет, што многи искористе за обрачуне, а само
прошле године је настрадало
невероватних седамдесет четворо људи. Сви имају оружје,
па сам и ја за сваки случај морао да га набавим, нарочито
након што ми је на улици један Мексиканац уперио пиштољ из чиста мира, иако га
је убрзо склонио уз речи: „Тејк
кер некст тајм”. С друге стране, има места на која се не
иде, као што је црначки гето

Саут Сајд. Међутим, редовно
из ла зим по клу бо ви ма ко ји
неодољиво подсећају на „Дискотеку 54”. Све се врти око
великих шанкова, а док ди-џеј
пушта музику, људи су отворени за сваку врсту упознавања. Ту су и стејк-барови, али
за мој укус храна им је лоша.
Најрадије купујем наше производе, а од типично америчких во лим „ба фа ло чи кен
вингс” – крилца у неком наранџастом сосу на бази паприке и белог лука. То има сваки
од спортских барова, у којима
се највише гледа НФЛ, па тек
онда хокеј или кошарка. С тим
у вези, неколико пута сам гледао чувене „Булсе” и утисци
су вансеријски. Ипак, најбитније од свега је да нема ни
трунке расизма или било каквог другог облика сегрегације. Зато се и нисам покајао
што сам прешао „бару”, иако
ми је било предалеко, јер које
год си боје коже или нације,
имаш исту прилику као и било који рођени бели Американац – закључује овај Панчевац са Ју-Ес пасошем.

Није лоше свратити у Мајами и зими и лети
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.

Лепа Лија
Прелепа, предобра, умиљата, нежна
и помало бојажљива млада мешанка
средњег раста, која има мало мање
од годину дана, одлично се слаже с
другим псима; маце не дира, а деца
из вртића поред којег живи просто је
обожавају.
Лија је стерилисана, а биће и вакцинисана против заразних болести;
види се да је живела у стану, јер зна
да све нужде обавља напољу.
Превоз до удомитеља, с којим ће бити потписан уговор,
биће обезбеђен, а све друге информације могу се добити на
телефон 065/529-38-08.

Два брата
Када су ова два момчића
спасена, били су бебе, а сад
већ имају око седам месеци и хитно траже дом, јер
ускоро остају без привременог смештаја.
Навикли су на живот са
псима, али су и праве мале
мазе, па ако неко има парче дворишта и жели да удоми ове
луткице које ће им постати најоданији пријатељи, нека се јави на телефон 065/22-11-354.

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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ЗАПАЖЕН НАСТУП ПАНЧЕВАЧКИХ АТЛЕТИЧАРА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ТРОФЕЈИ САМО ПРИСТИЖУ...

ЛИДЕР УПИСАО НОВУ „РЕЦКУ”

Седмица за нама остаће упамћена по врло успешним наступима панчевачких атлeтичара, а посебно чланова
АК-а Панонија.
Први резултат који завређује пажњу остварио је атлетичар Паноније, професор физичке културе и дугопругаш
Иван Мишкељин. Он је 14.
фебруара учествовао на веома масовном полумаратону у
Мајамију, где је међу 22.000
тркача заузео 63. место.

У суботу, 15. фебруара, на
Првенству Србије за млађе јуниоре у дисциплини брзог ходања у мушкој конкуренцији
на 3.000 м боје Паноније бранила су три атлетичара. Фаворит је и овог пута био вишегодишњи првак Србије у овој
дисциплини Стефан Лазић,
који је с резултатом 18:05,71

освојио златну медаљу. Александар Дугић је одбранио вицешампионску титулу, док је
бронзано одличје зарадио Владимир Драгојевић.
И недеља, 16. фебруар, била је врло успешна за такмичаре Паноније.

На „Вршачком белом кросу” дечак Занди Штркаљ је
освојио сребрну медаљу на
стази дугој 400 м, док је његова сестра Лајчи заслужила
бронзу у трци на 500 м. Запажен наступ су имали и најмлађи Данило Јованов и Нина Штркаљ, који су заузели
пета места у својим категоријама.
Такође у недељу, на другом
дану Првенства Србије, мушка
штафета Паноније у саставу:

Стефан Лазић, Дамјан Чикић,
Никола Борка и Александар
Дугић у дисциплини 4 x 400
м освојила је бронзану медаљу, одмах иза Војводине и
Темпа.
Захваљујући постигнутим
резултатима Панонија је у
Панчеву постала лидер по
броју медаља с првенстава Србије у свим категоријама. Тренери Саша Стојиловић и Александар Драгојевић надају се
новим одличјима на Првенству Србије за пионире.
На државном шампионату
за млађе јуниоре надметали
су се и чланови АК-а Динамо.
Марија Мркела је освојила
бронзану медаљу у трци на
400 м, с резултатом 58,60. То
је за њу најбољи резултат ове
године и она се полако приближава свом личном рекорду. Марија је још увек пионирка, па се од ње најбољи
резултати очекују на Првенству Србије за пионире.
Страхиња Стевшић је на
800 м остварио лични рекорд,
али се пласирао на четврто
место. Копљаш Алекса Живанов, због дворанских услова, трчао је на 60 м и заузео
шесто место. Женска штафета Динама је наступила у слабијем саставу, због епидемије грипа, али је успела да се
пласира на четврто место. Трчале су: Анђела Кићовић, Анастасија Мркела, Катарина Њари и Марија Мркела.

ЏУДО-ТУРНИР

ОДЛИЧЈА И ИЗ РУМЕ

Чланови Џудо клуба Јединство учествовали су прошлог
викенда и на међународном
турниру у Руми. У конкуренцији преко 400 малих бораца
из: БиХ, Хрватске, Словеније, Румуније и Србије, Качаревци су постигли веома запажене резултате.

Златну медаљу је освојио
Кристијан Лехни, сребром се
окитила Милица Пешић, а
бронзана одличја су заслужили Жељана Велковски, Андреа
Ђаковић и Илија Анђеловић.
На пета места су се пласирали Дамјан Мелиш и Милош Стојановић.

Без проблема у
Новом Пазару
Следи дерби
с Лесковчанима
Утакмицама 17. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Аркус
суперлиги Србије за рукометаше.
Шампионат је много занимљивији за екипе које се налазе при дну табеле, јер се неколико тимова грчевито бори за
опстанак у најјачем рукометном рангу у нашој земљи. На
врху табеле нема промена –
панчевачки „жуто-црни” суверено чувају лидерску позицију. Иван Дистол и његови саиграчи прошлог викенда су уписали и петнаесту „рецку”...
Иако је гостовање у Новом
Пазару било све, само не лако
искушење, момци из нашег града нису имали великих проблема како би освојили нове бодове. У популарној дворани „Пендик” окупило се око 400 поклоника игре с лепљивом лоптом, на полувремену је било
нерешено, али то није омело
лидера из Панчева. Настављен
је тријумфални низ: Нови Пазар – Динамо 22:29 (12:12).
Момци које предводи тренер Аким Комненић добро су
„отворили” и овај дуел. Динамо је у петом минуту имао
предност од два гола (1:3), али
су домаћи рукометаши убрзо
преузели иницијативу, успоставили контролу над утакмицом
и релативно брзо преокренули
резултат, па су стигли и до осетније предности. У 18. минуту
семафор је показивао скор 8:4,
али момци из нашег града нису се ни тада предавали. Динамо је консолидовао своје редо-

ве, за седам-осам минута је достигао предност домаћина, а с
нерешеним исходом се отишло
и на заслужени одмор – 12:12.
Велика рукометна борба одвијала се и у другом полувремену, Новопазарци су пружали достојан отпор лидеру из
Панчева. Динамо се у 36. минуту мало „одлепио” (13:15),
али упорни домаћи рукометаши нису дозвољавали да разлика у головима буде недостижна... Нада да могу стићи до
некаквог изненађења Новопазарцима се јавила у 47. минуту, када је њихов тим смањио
предност Динама на 19:20, али
то је био и њихов последњи покушај... Од тог момента на терену дворане „Пендик” играо
је само један тим. Фантастичне одбране голмана Николе

Радовановића, који је на крају
заслужио и титулу најбољег
играча утакмице, потпуно су
деморалисале нападаче домаћег тима, а рукометашима Динама биле су додатни подстрек...
Финиш утакмице је протекао у потпуној доминацији екипе из Панчева. Њена одбрана
је постала непробојна, а напад
веома ефикасан. Из минута у
минут Динамо је само увећавао своју предност, да би она у
58. минуту достигла и осам голова (20:28).
Тим из нашег града играо је у
саставу: Вељко Милошевић (два
гола), Урош Павловић (четири),
Миљан Буњевчевић (један), Младен Шотић (два), Иван Димитријевић (четири), Милош Савић (два), Дејан Златановић,
Иван Дистол, Дарко Миленко-

вић (три), Милош Баруџић (три),
Милан Голубовић, Милош Костадиновић (пет), Војислав Милуновић, Ненад Вучковић (један), Никола Радовановић и
Урош Митровић (два гола).
Дакле, после седамнаест одиграних кола Динамо има скор
од петнаест победа и само два
пораза. Панчевци су у досадашњем току шампионата постигли 497, а примили 423 гола и
тако освојили 30 бодова.
Наредни викенд доноси још
једно првенствено искушење за
„жуто-црне”. У Хали спортова
на Стрелишту гостоваће Дубочица из Лесковца, трећепласирана екипа на табели, па ће
овај дуел свакако бити и дерби
осамнаесте рунде Аркус суперлиге Србије.
Утакмица почиње у 19 сати.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

АЛЕКСА НАЧИНИО ПРАВИ ПОДВИГ
Сјајан успех младог
Ракоњца
„Дружини”
вицешампионска
титула у Купу
У Нишу је прошлог викенда
одржано Првенство Србије по
А-програму за јуниоре који су
се надметали у гађању из ваздушне пушке и пиштоља. У
кон ку рен ци ји 150 нај бо љих
стрелаца у држави такмичило
се и седам чланова Стрељачке
дружине „Панчево 1813”.
С обзиром на то да је још
увек кадет, Алекса Ракоњац је
остварио подвиг године, поставши шампион Србије у конкуренцији јуниора у гађању из
пушке. Он је у основном мечу
од 60 дијабола остварио свој
лични рекорд од 618,8 кругова
и тако ушао у финале са четвртог места. Од самог почетка финала био је у врху, смењујући се на челу с јуниорским
репрезентативцем Алексом Митровићем. Млади Ракоњац је
смирено пуцао и издржао велики притисак, с обзиром на
то да је иза себе остављао једног по једног јуниорског репрезентативца. Последњим хицима од 10,5 и 10,1 осигурао је
прво место и освојио златну
медаљу.
Иако Алекса вредним радом
на тренинзима, с пушком која
је стара колико и он (шеснаест
година), напредује из дана у
дан и остварује све боље резултате, овом подвигу је знатно допринела и нова стрељачка опрема коју су му недавно
купили родитељи, чиме је стекао и додатно самопоуздање.
У новом систему такмичења, мешовитих парова, Алекса

је у пару са својом млађом сестром Ивом освојио девето место, али је за дивљење његов
нови рекордни резултат од 311
кругова у мечу с 30 дијабола,
тако да већ наредног викенда,
такође у Нишу, можемо очекивати нове подвиге, овог пута
у другом колу Купа Србије за
кадете и млађе јуниоре.
Екипа јуниора СД-а „Панчево 1813”, која је такође састављена од кадета и млађих јуниора, пласирала се на пето
место. Марко Нинковић је погодио 513 кругова, Стефан Кешишјан 510, а Велимир Нинковић 498 кругова. Екипа јуниорских мешовитих парова у гађању из пиштоља (Марина Мијатовић и Велимир Нинковић)
заузела је шесто место. И они
ће наступити наредног викенда у Нишу, такође у својим категоријама, а 1. марта и у Пан-

чеву, на Првенству Војводине
за кадете и млађе јуниоре.
Финале Купа Србије у стрељаштву по А-програму, у гађању из ваздушног оружја, за јуниоре и сениоре, одржано је
такође у Нишу.
Стрељачку дружину „Панчево 1813” представљало је осам
такмичара (екипа сениора у гађању из пушке и Дејан Пешић
у појединачној конкуренцији
као првопласирани и тим сениора у гађању из пиштоља и
Велимир Нинковић као седмопласирани јуниор „пиштољаш”.)
Дејан Пешић, Габриел Даутовић и млади Алекса Ракоњац
чинили су тим СД-а „Панчево
1813” који је у екипном надметању у гађању из ваздушне пушке освојио друго место.

је са 624,6 кругова у основном
мечу био четврти, али је у жестоком финалу посустао, па се
на крају пласирао на седмо место. Габриел Даутовић је погодио 613,9 кругова, а Алекса Ракоњац 601,6.
Екипа сениора из нашег града која се надметала у гађању
из пиштоља пласирала се на
осмо место.
Јован Павлица је упуцао 536
кругова, а поред њега надметала су се и два млада стрелца,
Марко и Велимир Нинковић,
који су се на овај начин припремали за јуниорско Првенство Србије.
У Инђији је одржано седмо,
претпоследње коло Лиге пионира Војводине, у коме се надметало пет најмлађих такми-

Тако је настављена традиција изузетних пласмана, па је
ово већ десета година заредом
како панчевачка екипа завршава такмичење на победничком постољу. Дејан Пешић је
поново потврдио резултат вредан међународног разреда. Он

чара Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Ива Ракоњац је погодила 181
круг и освојила бронзано одличје.
Завршно коло Лиге пионира
Војводине биће на програму
29. фебруара у Уљми.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШЕСТ БОРАЦА –
ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
Суботица је прошлог викенда
била организатор Купа Србије
у рвању за дечаке и девојчице
до тринаест година.

На овом престижном такмичењу учествовао је велики број
малих бораца из целе земље, а
чланови Рвачког клуба Динамо
још једном су показали да најстарији олимпијски спорт у нашем
граду има светлу будућност.
Динамо је наступио са шест
такмичара, који су освојили четири медаље. У екипној конкуренцији девојчице из нашег
града заузеле су друго место.
Најсјајнија одличја су заслужили Лазар Павловић и Наталија Обрадинов. Сребром се
окитила Јелена Крстовић, а
бронзану медаљу је зарадио
Алекса Јовић.

ШАМПИОНКЕ
ИЗ КАЧАРЕВА
Чланови Џудо клуба Јединство
из Качарева имали су много
успеха на Првенству Војводине за кадете, које је одржано у
Руми прошлог викенда.

У изузетно јакој конкуренцији шампионке наше покрајине постале су Андријана Кртенић и Александра Димитровски, док се Растко Анђеловић
оки тио сре бр ним од лич јем.
Пласман на државни шампионат остварио је и Михајло Анђеловић, а добро су се борили
и Ања Раду и Николина Тошић.
Првенство Србије за кадете
биће одржано наредног викенда
у београдској дворани „Шумице”.
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НАЈБОЉИ КАДА ЈЕ НАЈПОТРЕБНИЈЕ

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА
субота, 19 сати

Три дана касније
у Ваљеву
Одавно једна спортска утакмица у Хали спортова на Стрелишту није привукла толико гледалаца као меч 20. кола Кошаркашке лиге Србије. Паркинг испред панчевачког „храма спорта” био је препун, јер
је око 500 љубитеља спорта дошло да присуствује једном од
најважнијих дуела КК-а Тамиш
у последњих неколико сезона...
Притисак је био превелик... Победа би само олакшавала посао у финишу трке за бодове и
продужавала наду, док би пораз био можда и фаталан...
На Стрелишту је гостовао Дунав из Старих Бановаца, тим с
нешто бољим скором него панчевачки, али такође екипа која
ће се до краја сезоне борити за
опстанак у елитном кошаркашком каравану наше земље.
Пред Бојаном Јовичићем и његовим момцима био је тежак
задатак – једноставно, морали
су да победе. Стратег екипе из
Панчева добро је припремио
овај сусрет, као и своје играче... Било је то фантастично
вече панчевачких кошаркаша
и дуел у коме гости из Старих
Бановаца нису имали никакве
шансе: Тамиш–Дунав 98:83, по
четвртинама 26:22, 24:22, 28:15
и 20:24.
Милош Николић, Алекса Чабрило, Марко Павићевић, Дерик Фенер и Џерид Роудс чинили су стартну петорку Тамиша коју је тренер Јовичић послао на терен на почетку утакмице. Први минут (и нешто
мало више времена) протекао
је у знаку гостију, који су повели с 0:5, а потом – нестали с
терена.
Тамиш је преузео контролу
над утакмицом, а две „тројке”
Милоша Николића наговестиле су да би то могло да буде и
шутерско вече кошаркаша из
нашег града. Испоставиће се,
нешто касније, да је тако и било. Гости су се трудили, успевали колико-толико да пари-

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Београд: РОДА–ДИНАМО
мушкарци
Клек: КЛЕК–БОРАЦ
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Крајишник: КРАЈИШНИК – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
петак, 18 сати
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
понедељак, 24. фебруар

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – ДИНАМО

Пан чев ци су на ста ви ли у
истом ритму и у другој четвртини. „Нишанске справе” је подесио и капитен Саша Радовић, који је такође био прецизан с дистанце, а после његове
друге „тројке”, којом је Тамиш

ДЕР БИ ПРИ ПАО ТА МИ ШУ
У дербију зачеља првенствене табеле који је у уторак одигран у Новом Саду снаге су одмерили Војводина и Тамиш.
После тешке утакмице и рововске борбе на терену победу
су прославили гостујући кошаркаши, који су тријумфовали
са 71:79, по четвртинама: 13:16, 15:21, 21:15 и 22:27.
Овим тријумфом екипа коју предводи Бојан Јовичић приближила се свом циљу, опстанку у друштву најбољих.
У наредна четири дана Тамиш ће одиграти две значајне
утакмице. Већ у петак на свом терену одмериће снаге са
Златибором, а у понедељак, 24. фебруара, путује у Ваљево
на мегдан с Металцем.
После ова два дуела многе ствари у Кошаркашкој лиги
Србије биће јасније.
остало је још толико времена
за шут. И успело је! Васић је,
готово уз звук сирене која је
означавала крај првог периода, погодио нову „тројку”, за
26:22.

повео са 37:30, тренер гостију
је затражио тајм-аут. Дунав је
успео да запрети, изједначио
је на 41:41, али за преокрет није имао снаге. Предраг Прља је
сјајно реаговао под кошем гостију, а онда је и Дерик Фенер
био прецизан за три поена, па
се на одмор отишло с резултатом 50:44.
Питање победника је и дефинитивно било одлучено после одмора. Трећа четвртина
је протекла у „рафалној паљби” кошаркаша Тамиша, који
су „тројкама” засипали кош
гостију из Старих Бановаца.
Публику су на ноге подигли
најпре сјајни Американци у
дресу домаћег тима, Џерид Роудс и Дерик Фенер... Невероватним погоцима су брзо допринели да Тамиш поведе са
65:45, а када је и Прља био
прецизан с линије слободних
бацања за 67:45, противник
као да је био нокаутиран. Одлич но је функ ци о ни са ла и

АКТИВНОСТИ ЏУДО КЛУБА ДИНАМО

ЗАПАЖЕН НАСТУП ПАНЧЕВАЦА

Александар
Живковић

На Првенству Војводине у џуду за кадете, које је одржано
прошлог викенда у Руми, наступила су 122 млада борца из
тридесет клубова.
ЏК Динамо се на том надметању представио са два такмичара, а у наш град је стигао
један трофеј.
Јована Радивојевић је заслужила бронзано одличје и тако
се пласирала на Првенство Србије, које ће бити одржано 22.
фебруара у Београду.
Чланови ЏК-а Динамо имали су много успеха и на међународном такмичењу „Турнир
града Руме”, такође протеклог
викенда.

22:29

Одбојка
рају расположеном домаћину,
држали резултатски прикључак... Тамиш је имао последњи напад у првој четвртини,
лопта је била код Лазара Васића... Тренер Јовичић је викнуо:
„Чекај!” Секунде су одмицале,

ВАЛЕНТИНОВО

Стране припремио

Овог викенда

Долази Златибор

Тузла је прошлог викенда била домаћин међународног кара те тур ни ра „Ва лен ти но во
2020”, на коме је учествовало
преко 1.000 бораца из једанаест земаља. У веома квалитетној конкуренцији надметали су
се и борци КК-а Младост.

Сениор Милош Макитан се
пласирао на пето место у апсолутној конкуренцији. Био је то Милошев повратак на татами после
годину дана откад се повредио.
Екипа пионира у саставу Милош и Марко Милутиновић и
Но вак Ни ко лић осво ји ла је
златну медаљу у борбама.
У појединачном надметању
Новак Николић је заслужио
бронзу у борбама.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

„Експедицију” нашег града
чинило је деветнаест малих бораца, који су освојили девет
медаља. Поред тога, млађи пионири су заслужили и пехар
као најуспешнија екипа.
Најсјајнија одличја су освојили: Никола Раданов, Никола
Митић, Наталија Стригић и
Алекса Ђуровић. Сребрним одличјем се окитио Голуб Стригић, а бронзе су зарадили: Милош Божић, Филип Ћирић, Дејан Долинга и Вук Николић.
На пета места у својим категоријама пласирали су се: Филип Фаркаш, Вукашин Милосављевић, Дејан Стригић и Никола Долинга.

одбрана Тамиша у тим моментима... Крај треће деонице протекао је у знаку Алексе Чабрила, који је такође два пута био
прецизан с линије која означава три поена...
Гости нису имали више ни
снаге ни моћи да макар покушају да се врате у меч. У последњој четвртини су заиграли нешто агилније, успели су
мало да „истопе” разлику, али
то је било све од њих. Победа
Тамиша ниједног момента није долазила у питање.
– Домаћин је био доминантан у свим елементима. Пресудила је његова већа жеља за
победом. Тамиш је данас био
као стрељачки вод с линије за
три поена – рекао је тренер Дунава Митар Ашћерић.
Тамиш је играо у саставу:
Николић (13 поена), Чабрило
(девет), Радовић (12), Васић
(13), Павићевић, Фенер (21),
Вукојичић, Прља (13), Јанковић, Лучић, Роудс (17 поена) и
Лабудовић.
– Честитам мојим играчима.
Иако то резултат можда и не
показује, била је ово јако тешка утакмица за нас. Притисак је био превелики, па због
тога морам и да толеришем нешто слабију игру у одбрани.
Пресудио је шут за три поена.
Постигли смо чак деветнаест
„тројки”. Ништа још нисмо завршили. Ова победа је важна,
али ако не наставимо у истом
ритму, неће много вредети –
истакао је тренер домаћег тима Бојан Јовичић на конференцији за новинаре.
Утакмицу 21. кола КЛС-а Тамиш је одиграо у уторак, 18.
фебруара, против Војводине у
Новом Саду, а већ у петак, 21.
фебруара, у наш град долази
Златибор. Само три дана касније Саша Радовић и његови
саиграчи биће на новом великом искушењу. Путују у Ваљево на мегдан с Металцем.

ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТАКОВО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК

3:0

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КИ0230

3:0

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

71:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – ЈЕДИНСТВО 96:89
Б. Н. Село: БНС – КРИС КРОС
57:71

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПРИЈАТЕЉСКИ
ШАХОВСКИ МЕЧ
У оквиру обележавања сто година рада Шах клуб „Светозар
Глигорић Глига” прошлог викенда је угостио екипу ШК-а Београд. Угледни гости, нарочито
председник Милан Милићевић,
посебно су се интересовали о радовима на отварању легата Светозара Глигорића у Панчеву.

Након тога је одржан двокружни пријатељски меч на
осам табли.
Гости су наступили у најјачем саставу, предвођени интер на ци о нал ним мај сто ром
Иваном Мартићем, а екипа нашег клуба била је састављена
од панчевачких играча, које је
предводио искусан ФИДЕ мајстор Владимир Костић.
Након шеснаест изузетно тешких партија гости су славили
заслужену победу од 10:6, а целодневни пријатељски сусрет
завршен је договором о узвратној посети и реванш мечу, следећег месеца, у Београду.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де4)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ НА ПРАГУ СУПЕРЛИГЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Када је лоше
Безнађе као свакодневна појава.
Глава као канта за ђубре.
Запаљена.
Свезана.
Добра енергија ишчили ако се не залива.
А могуће је и акумулирати је.
Зато лоши дани морају бити у глави и када живиш оне добре.
Посебно тада!

Сјајна представа на
Стрелишту
Победиле и девојке
из Одбојке 013
Био је то прави спортски спектакл у Хали спортова на Стрелишту. Дерби 13.
кола Прве лиге за одбојкаше између Борца и Спартака из Љига подсетио је на
најлепше моменте из светле историје
старчевачког клуба. Атмосфера у панчевачком „храму спорта” била је
изванредна, права спортска, баш
као некада када је Борац улазио у елиту. Леп спортски декор употпунио је и велики број
гостујући навијача који су дошли да подрже своје миљенике...
Снаге су одмерили првопласирани и другопласирани тим
на табели. Екипе са истим односом победа и пораза, са истим
бројем бодова... Улог је био
огроман. Победник би једном
ногом закорачио у одбојкашку
елиту, мада има још доста да
се игра...
Прштало је на све стране,
играла се суперлигашка одбојка, а на крају су се радовали
Давор Милошевић и његови саиграчи:
Борац–Спартак 3:0, по сетовима 25:22,
31:29 и 25:17.
Од самог почетка сусрета била је евидентна жеља за тријумфом и код једних и код других. Борац је боље започео дерби. После сјајних сервиса Саше
Рајковића и поена Владимира Кнежевића и Бојана Познића домаћи су повели са 4:0. Уследила је реакција клупе
Спартака, па су после тајм-аута гости
смањили на 5:4, али Старчевци су поново додали гас... Поентирао је Милан
Зиндовић, успешан је био и капитен
Милошевић, па Ненад Мадић... Ипак,
ушло се у неизвесну завршницу првог
сета. Гости су изједначили на 15:15, а
потом је уследила игра поен за поен.
„Севало” је на све стране. Немања Милетић је „кротио” страховите ударце одбојкаша из Љига, а онда је Кнежевић
повисио на 23:21, па су старчевачки
„борци” сет рутински привели крају.
Други сет је био прича за себе. У овом
делу утакмице одбојка је показала сву
своју раскош, лепоту и неизвесност...
Све до средине сета ривали нису дозвољавали један другом да се одлепе. Борац

су тада чували Бојан Познић, Саша Рајковић и Владимир Кнежевић, који су
показали одговорност када је било најважније. Ипак, како је време одмицало, гости су преузимали иницијативу,
па су дошли до предности од 19:23.
Момци тренера Душана Јовића нису се
ни тада предавали. На сервис је дошао
Саша Рајковић и потпуно пореметио
пријем Спартака. После његовог аса и
резултата 21:23 тренер гостију је затражио тајм-аут, али није било помоћи.
Борац је изједначио на 23:23, а потом

је имао и више стрпљења у завршници
„за инфаркт”. Сет-лопте су пропуштали
и једни и други, а онда је Милан Зиндовић са два прецизна хица донео велико
славље како на терену, тако и на трибинама.
Био је то фантастичан сет, за одбојкашке анале, с много атрактивних потеза, а трајао је чак 41 минут. Момци
су летели по терену, за одбојкаше Борца није било изгубљене лопте, а показали су и квалитет више – нису се предавали ни када су многи помислили да је
сет изгубљен.
После велике спортске драме у другом делу утакмице трећи сет је био права формалност за момке тренера Јовића. Психолошки јачи после тријумфа у
другом сету, домаћи играчи су лако и
брзо повели с 9:2, па је већ тада победник почео да се наслућује. Силно мотивисани, ношени фантастичном подршком с трибина, одбојкаши Борца су
лако и рекло би се рутински дошли до
убедљивог тријумфа.
– Због оваквих утакмица и овакве атмосфере тренираш и волиш одбојку!
Хвала нашим навијачима, јер бисмо без

њих тешко преломили прва два сета.
Хвала и навијачима, пријатељима из Љига, на фер навијању, они су употпунили
ову сјајну атмосферу. Имамо још много
тога да одрадимо да бисмо ушли у Суперлигу, али смо сада много ближи циљу.
Надам се сличним посетама до краја првенства, верујем да смо заслужили – рекао је капитен Борца Давор Милошевић.
Тренер старчевачког тима Душан Јовић на располагању је имао следећи
састав: Милан Зиндовић, Жарко Ракита, Немања Милетић, Ненад Мадић,
Да вор Ми ло ше вић, Јо ван
Дробњак, Никола Мицић, Никола Крстић, Бојан Познић,
Владимир Кнежевић и Саша
Рајковић.
Пред Борцем су сада два гостовања – у Клеку и Ваљеву.
Своје навијаче су обрадовале и девојке које играју за Одбојку 013. Оне су у сусрету Прве војвођанске лиге на свом терену савладале ривала из Кикинде КИ0230 с 3:0, по сетовима 25:14, 25:23 и 25:20.
Панчевачки тим је као први
тренер предводио Александар
Гаврилов, а у улози помоћника
нашао се Владимир Јованчић.
Одбојка 013 је играла у саставу:
Марија Марић, Милица Стојић, Милица
Кужић, Софија Ашанин, Даница Добросављевић, Драгана Мирковић, Сара Станимировић, Анђела Вујанић, Александра
Гаћеша, Јована Кљајић, Николина Весковић, Наташа Божић и Теодора Минић.
Наташа Божић и њене другарице нису имале много проблема да добију овај
сусрет. Најнеизвеснији је био други сет,
када су Кикинђанке пружиле нешто јачи отпор, али су девојке из нашег града
успеле да реше и овај део утакмице у
своју корист и да већ тада одлуче победника.
ОК Одбојка 013 и даље је лидер на
табели, а у наредном колу путује у Крајишник на мегдан са истоименим домаћим тимом.
До краја регуларног дела такмичења
у Првој војвођанској лиги остала су још
три кола, а потом следи мини-лига, у
којој ће се надметати четири првопласиране екипе.
Одличан резултат прошлог викенда
су оствариле и пионирке Одбојке 013,
које су тријумфовале у Врбасу с максималним резултатом.
А. Живковић

Саставити се
Има дана када је човек сасвим растављен.
И не помаже ништа.
А рецепт, универзална чаролија не постоји.
Да би се саставио, мора да познаје себе.
Шта га радује и зашто плаче.
Како дише...
Коцкице морају да нађу своје место.
У нереду, растројству, не служе ничему.

Остати цео
Вода увек добро дође.
Да угаси жеђ.
Из пора на кожи извуче умор.
Да освежи као гуму натегнуто тело.
Како би мисли могле да се закотрљају.
Императив је: бити растегљив, а чврст.
Да се не пукне под притиском.
Да се остане цео, у комаду.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Исидора
Петровић,
ученица:

Милица Влајин,
кошаркашки
судија:

– Идем напоље с
другарима. Завршићу
и обавезе које имам.
Пошто школа не ради,
читаћу лектиру.

– Погледаћу неку
кошаркашку утакмицу,
највероватније у
Београду. Утрошићу
лепо време, ако га
буде било, на тренинг.

Веселин Врачар,
ученик:
– Време ћу провести
с пријатељима. Учићу
историју, спремам се
за такмичење. Надам
се и да ћу прочитати
нешто добро.
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