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ВЛАДА ОБУСТАВИЛА НАСТАВУ У ШКОЛАМА, А ВРТИЋИ РАДЕ

КОЦКАЊЕ ЗДРАВЉЕМ НАШЕ ДЕЦЕ
Лекари сматрају да ова
мера Владе, ограничена
на само недељу дана,
неће дати жељене
резулате
Стиче се утисак да су на
овај начин министри само
елегантно избегли да се
замере послодавцима
Влада Републике Србије препоручила је локалним властима да се школски распуст у свим основним и средњим школама продужи за седам дана

због епидемије грипа. Надлежни у
држави посегли су за овом радикалном мером како би се успорило ширења грипа међу школском децом.
Министри су пошли од процене да
ће епидемија потрајати још ове недеље, а да ће након тога удар грипа почети да јењава. Међутим, лекари са
Инфективног одељења панчевачке
болнице саопштили су да очекују да
се повећан број оболелих задржи до
краја марта.
Лекари знају да је потребно да деца три недеље избегавају групу, односно да не долазе на наставу, да би
епидемија стала. Они стога сматрају
да ова мера Владе, ограничена на само недељу дана, неће дати жељене

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

резултате. Истина, остављена је могућност да наставак школске године
на основу нових анализа епидемиолога поново буде одложен...
Но ако одлука министара и не буде
имала ефекта кад је грип у питању,
она ће се свакако одразити на квалитет наставе и свако днев ни жи вот
ђака. Тим пре што
је Ми ни стар ство
просвете саопштило и да неће продужавати школску
годину. То значи
да ће се радити и
суботом. Уз већ постојеће радне суботе, такмичења и
друге активности
планиране за овај
дан, ђацима је у
прак си
ви кенд
скраћен на један
дан све до лета...
У најнеповољнијем положају су мали и велики матуранти, који уз све
ово још морају да
се припремају за
упис у средње школе и на факултете.
Ово ни је пр ви
пут да се одлаже почетак новог полугодишта или обуставља настава у Србији због ванредних околности. Некада, наиме, заиста није могуће организовати наставу – сетимо се поплава и великог снега од пре неколико
година. Али овогодишњи грип...
Недоумицу изазива чињеница да
од почетка епидемије нико није предложио затварање дечјих вртића! Иако је став струке јасан: Светлана Каначки Станковић, заменица начелни-

ка Дечјег одељења панчевачке болнице, рекла је за прошли број „Панчевца” да треба редуковати друштвене активности деце и избегавати одлазак малишана у играонице и на
друга места где влада велика гужва.
Истина, Влада не забрањује градовима и општинама
да предузму ову меру – препуштено је
оп штин ским
и
градским већницима да сами процене ситуацију и донесу одлуку. Али
стиче се утисак да
су на овај на чин
ми ни стри са мо
елегантно избегли
да се замере послодавцима.
Јер, за тва ра ње
вр ти ћа има це ну
ко ја се пре ци зно
изражава у динарима. Или еврима...
Једноставно, родитељи који немају
коме да повере децу на чување, неће
доћи на посао.
Маме и тате зато, на своју одговорност, шаљу малишане међу њихове другаре, иако
би их, наравно, радије оставили код
куће док грип не прође.
Ово је још један пример да у држави не постоји јасно дефинисан план
за превазилажење очигледних и озбиљних проблема, као што је епидемија
грипа. Површно, без јасне стратегије,
држава је оставила грађане на цедилу, принудивши их да се коцкају здрављем својих малишана.
З. Станижан
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Има 1150 разлога
да помогнеш
Рак је болест толико страшна да о њој нико не воли ни да мисли,
ни да говори, ни да чита. Имамо осећај да ћемо га, ако га само
споменемо, призвати. Чак и кад људи оболе, често покушавају
да пред пријатељима и познаницима избегну изговарање те грозоморне речи. „Оно најгоре”, прошапутаће многи. „Злотвор”,
пропустиће кроз зубе неки. Било како било, он ће језу и студен у
жилама изазивати и на даљину и на близину, све док му се не
нађе лека.
Од свих „злотвора” овог света најгори је и најцрњи онај што
удара тамо где не би смео – на децу. И душа и тело нам се згрче
кад на њега и помислимо. Нема тужније приче у три речи од оне
која гласи: „Дете има рак”. Ипак, о овоме морају и да мисле и да
говоре они које је та сурова судбина задесила – та деца, њихови
родитељи, родбина, њихови лекари. И колико год црна била, морали бисмо о овој теми да поразмислимо и сви ми. И да се не задржимо на томе, већ да деламо – да помогнемо. Јер не дешава се
то тамо негде далеко неком другом. Страшна је чињеница да сваке године у свету више од 160.000 деце оболи од неког облика малигног тумора, а више од 90.000 деце умре од рака.
У нашој земљи се сваке године, у просеку, открије 314 деце оба
пола узраста до деветнаест година с неким обликом малигне болести. И сваке године око педесеторо деце у Србији изгуби битку.
Подаци Регистра за рак Завода за јавно здравље Панчево за последњу деценију потврђују да у Јужнобанатском округу у просеку
годишње седморо деце оболи, а двоје нажалост не успе да победи
болест. Најчешћи малигни тумори код деце у нашем округу су
акутне леукемије и лимфоми, затим малигне болести локализоване на мозгу, костима, меким ткивима, бубрезима и гонадама.
Међународна конфедерација Удружења родитеља деце оболеле
од рака установила је 2002. године 15. фебруар као Међународни
дан деце оболеле од малигних болести с циљем едукације и ефикасног спровођења мера које ће омогућити рану дијагностику,
адекватну терапију, рехабилитацију и бољи квалитет живота оболелих. Данас се тај датум обележава у више од 85 земаља широм
света, рачунајући и нашу.
Национално удружење родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР),
које деци из Србије која имају рак и њиховим породицама пружа
практичну, материјалну и емотивну подршку, сваког 15. фебруара традиционално организује хуманитарне скупове на улицама,
трговима и шеталиштима у више од тридесет градова широм земље. Њихов циљ је да покажу да најмлађи суперхероји који се боре са овом најтежом болешћу нису сами, али и да позову све нас
да им будемо подршка, и то не само тако што ћемо их се једном
годишње сетити, већ кроз конкретна дела.
Ако се питате шта можете да учините за ове клинце, ево једног
од одговора. НУРДОР је поводом 15. фебруара покренуо кампању
под слоганом „И ја се борим”, чији је циљ прикупљање средстава
за нову родитељску кућу у Београду, намењену породицама с малишанима оболелим од рака које из мањих средина долазе на лечење у престоницу, а нису у могућности да обезбеде смештај. Београд је, иначе, највећи дијагностички и терапијски центар
педијатријске онкологије код нас, с највећим бројем малих пацијената који се ту лече. Нажалост, све је више оних којима је оваква врста подршке потребна, а капацитети НУРДОР-а тренутно
више нису довољни. А има ли нешто што више треба болесном
детету које долази на терапију у непознату средину од тога да су
мама и тата уз њега? Има ли шта потребније родитељима од тога
да сваки могући тренутак проведу крај свог највољенијег бића и
буду му подршка и утеха? Толико је важно да им то омогућимо!
Донацију за изградњу родитељске куће за најмлађе а највеће
борце у Србији можете дати слањем СМС поруке на број 1150.
Цена поруке износи 100 динара. Уколико желите да донирате више
новца или да помогнете на неки други начин, бројеве жиро рачуна
и све додатне информације можете пронаћи на сајту НУРДОР-а
www.nurdor.org.
У праву сте, у Србији ништа ново: власти и политичке странке
се мењају, а ми и даље лечимо децу СМС-ом. Нека вам то ипак не
буде изговор да не пошаљете бар један.

ФОТОГРАФИЈА Центар центра.
У центру града ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио: Милан Шупица

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

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

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

КАД ЈЕ ДРЖАВА РАТОВАЛА
ПРОТИВ „АЗОТАРЕ”
„Републички инспектор за заштиту животне средине Јелена
Станковић наложила је заменику директора ’Азотаре’ Брониусу Кучиаускасу да та фабрика под хитно заустави рад у
неколико погона да би се спречило даље емитовање опасних
и загађујућих материја у ваздух. Заменик директора ’Азотаре’ се оглушио о ту наредбу,
па је најављено да ће против
надлежних у тој фабрици бити
поднете кривичне пријаве.”
Овако је гласио увод текста
објављеног на првој страни
„Панчевца” број 4208, из 2007.
године. У њему смо писали о
томе да је Министарство за заштиту животне средине крајем
августа те године привремено
забранило рад „Азотари” због
загађивања ваздуха у Панчеву.
Иако су о томе постојали непобитни докази у виду резултата мерења квалитета ваздуха
у нашем граду, руководиоци
„Азотаре” су игнорисали ту забрану. Тиме су показали да их
није било брига због тога што
су надлежни органи наше државе хтели да се поштују прописи. Основано се наметнуло
питање да ли би то било могуће у некој од држава Европске
уније.
„Азотара” више неће загађивати ваздух у Панчеву. Та фабрика је отишла
под стечај и зауставила производњу,
а њени радници су остали без посла.
„Панчевац” број 4208 из августа
2007. године обавестио је читаоце и о
томе да је АТП добио на поклон половне аутобусе из Француске. Иако су
они пре тога били коришћени осамнаест година, били су

медицинског особља у панчевачким здравственим установама, који је још увек недовољан.
У тексту који је објавио „Панчевац” писало је о томе да је
Министарство здравља одобрило запошљавање већег броја лекара у болницама и здравственим центрима широм Србије
како би се повећао број оних који раде тај одговоран посао и
помажу грађанима. Међутим,
панчевачкој болници је одобрено запошљавање само трију лекара, што је недовољно, јер се у
њој лече становници са читаве
територије јужног Баната.
У „Панчевцу” број 4208 била
је вредна пажње и читања и
страна с писмима (реаговањима)

добро одржавани, па су без
икаквих проблема прешли
пут од Француске до Панчева. Захваљујући тим аутобусима делимично је
ублажен проблем због више него застарелог возног
парка АТП-а. Нажалост,
иако је било неких најава и
покушаја, он ни дан-данас
није у потпуности решен.
Аутобуси из
Француске
се и даље
користе, иако су сада
у лошем
стању.
„Панчевац” је августа 2007. године извештавао о још једном
проблему који је био
актуелан тада, као што
је и данас, дванаест година касније. Реч је о
броју лекара и другог

читалаца. Станари из Улице Димитрија Туцовића побунили су се због, по
њиховом мишљењу, превисоких рачуна за воду које су добили. Због тога су
изнели низ критика на рачун Александра Радуловића, директора ЈКП-а
„Водовод и канализација”.
Објављено је и реаговање Воје Кркобабића из Информативне службе панчевачке Рафинерије поводом
једног текста новинара
нашег листа Владимира
Ђоковића. Он је писао о
томе да су се поједини
радници једног погона
у Рафинерији отровали
на радном месту, а у Кркобабићевом реаговању
је пи сало да то није
истина, као и да је Рафинеријино саопштење
у коме се демантује писање „Панчевца” тенденцио зно скраћено и
коментарисано.
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ГРИП ОДНЕО ЈОШ ДВЕ ЖРТВЕ У ПАНЧЕВУ

Завод „Панчевац”
први у свему

За десет дана
преминуле укупно
три особе
На Инфективном
двадесет троје
оболелих, на
респиратору троје
Након што је прошле недеље
једна жена из Ковачице (1968)
преминула од грипа у панчевачкој Општој болници, ове недеље битку с вирусом изгубиле
су још две особе: у понедељак,
18. фебруара, умрла је жена из
Ковина (1958), а у уторак, 19.
фебруара, мушкарац из Панчева (1977) – потврдила је за „Панчевац” др Слађана Ковачевић
из Опште болнице Панчево.
Према њеним речима, све три
особе биле су дугогодишњи хронични болесници, па је због грипа дошло и до компликација
основних болести. Конкретно,
у овим случајевима пацијенти
су боловали од дијабетеса, хипертензије, односно од астме.

Забрањене посете
– Тренутно се на Инфективном
одељењу болнице од грипа лечи двадесет троје пацијената, а
на интензивној нези их је троје.
Они су прикључени на респиратор. Посете су у целој болници
забрањене, а свим грађанима се
саветује да одложе одлазак код
лекара ради продужења терапије или из других разлога који
могу да сачекају, како би избегли дуготрајан боравак у препуним чекаоницама, односно
да се не би додатно излагали
ризику од заразе – истакла је
др Слађана Ковачевић.

Ових дана избегавајте друштвена окупљања
У панчевачком Заводу за јавно здравље наводе да је анализом Популационог надзора пријава обољења сличних грипу
(ОСГ) за 2018/2019. годину
установљено да од 1. октобра
прошле године до 17. фебруара укупан број пријављених са
ОСГ износи 4.477, што је за
25% више него у истом периоду прошле сезоне.
У Заводу истичу да је у последњој недељи надзора, од 11.
до 17. фебруара, укупна стопа
инциденције у нашем округу
била испод прага средњег интензитета и да је у паду у односу на прошлу недељу (275,53
: 322,30). Број пријављених обољења током протекле недеље
по узрасним групама је следећи: 0–4 године: 115, 5–14 година: 161, 15–29 година: 150,
30–64 године: 268 и старији од
65 година: 135.

Превентивне мере
У случају појаве симптома грипа: по ви ше не тем пе ра ту ре

преко 38 степени и сувог кашља, отежаног дисања и болова у мишићима и зглобовима,
јавите се изабраном лекару.

кријте 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 посебно
треба да поведу рачуна о свом
здрављу, будући да због њиховог слабијег имунитета грип
може донети озбиљније компликације и последице.
Родитељима мале деце и беба препоручује се да се, када
се појаве потенцијални симптоми грипа, одмах јаве лекару,
док се онима који имају старију децу саветује да најпре покушају да скидају температуру
и да прате опште стање малишана. Уколико дете није малаксало и не одбија храну, сa
одласком у препуне чекаонице не треба журити.

У ШКО ЛА МА ВАН РЕД НИ РАС ПУСТ
Панчевачке основне и средње школе ове недеље не раде, у
складу сa одлуком коју је Владa Србије донела 14. фебруара, да би се смањила изложеност ђака вирусу грипа. Требало би да настава у целој Србији почне у понедељак, 25. фебруара, а школе ће надокнадити пропуштене часове на начин
који одреде директори, по одобрењу надлежних органа.
Установе „Дечје радости” раде, али је приметно да у вртићима има мање деце него обично. Према речима васпитача, поједини родитељи самоиницијативно одлучују да
своје малишане не пошаљу у вртић како би избегли нежељену вирозу.
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, по-

Препорука епидемиолога је
и да ових дана редукујете одласке на различита друштвена окупљања, на прославе, у дечје играонице и на друга места где влада велика гужва, како би се ризик од заразе свео на минимум.
Д. Кожан

Судски поступак покренут
Након што се редакцији обратило неколико суграђана, као и
панчевачких предузећа, одлучили смо да наставимо серију
текстова о фирми „М & M Petaković Trade”. Да подсетимо, најпре смо у тексту под насловом
„Држава у држави” објавили да
нам је Удружење српских техничких прегледа (СТЕП), огранак за јужни Банат, послало са-

општење у коме стоји да та фирма једина на територији нашег
региона не поштује јединствену цену техничког прегледа возила, те да зато постоје најаве
из бројних осигуравајућих кућа да ће им повући полисе из
продаје, што би грађанима донело додатне трошкове приликом регистрације.
Затим смо покушали да добијемо коментар на ово саопштење, као и да поставимо питања

у вези с још неколико тема, па
смо позвали власника те фирме Лазара Петаковића. Текст
смо насловили „Комисија избачена с плаца”. У њему стоји
да је Петаковић у телефонском
разговору одбио нашу молбу да
нам да имејл адресу како бисмо комуницирали, па су због
тога читаоци остали ускраћени за његов одговор на питање
да ли је тачна информација
да је „М & M Petaković Trade”

једино правно лице које има
огромну површину земље на
територији града чији су запослени избацили комисију која
је имала задатак да направи
тачне мере плаца због плаћања услуге изношења смећа.
Судски поступак против ове
фирме због неизмиривања рачуна је покренут. То је чињеница, као и да ће ова прича имати
наставак у следећем броју.
С. Т.

У НЕДЕЉУ, 24. ФЕБРУАРА

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Изложба ситних
животиња

Нека ваш осмех буде
холивудски

Друштво одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица из Панчева у недељу, 24.
фебруара, приредиће своју традиционалну берзу са изложбом
сит них жи во ти ња. Нај ва жнији догађај
ће ипак би ти
„спе ци јал ка”
перикера и панчевачког голуба пануке.
Као и сваке
године, место
дешавања биће
двориште Пољо при вред не
школе „Јосиф
Панчић” (Новосељански пут
31), а организатори и овог
пута очекују велику посету, јер
су свој долазак
најавили и одгајивачи из: БиХ, Македоније,
Румуније, Мађарске, Бугарске,
Хрватске и Србије.

Поред берзе ситних животиња и изложбе готово свих врста живине, зечева и птица, на
овој манифестацији ће се наћи и бројни произвођачи хране за животиње, али и пратеће опреме за
њихов одгој.
Организатори мо ле све
уче сни ке ове
традиционалне
манифестације да не доносе
за ко ном за штићене примерке птица и
да не тр гу ју
њима.
Берза у Панчеву је једна од
највећих у Србији, јер је сваке године посети неколико
хи ља да љу ди.
Не треба сумњати да ће тако
бити и сада.
А. Ж.

Доведите свој осмех до савршенства без непотребног брушења зуба. Винири, познати и
као фасете, најтање су керамичке надокнаде и идеално решење за промену боје, облика
и величине зуба.
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним
амбијентом, па се све већи број
наших суграђана одлучује за
услуге те стоматолошке ординације, којом руководи др Ђорђе Николић.

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.
УЛТРАЗВУК

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

Цена: 6.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК
+ ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 7.500 дин.

БАХАТОСТ ФИРМЕ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Држава у држави

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

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су припремили велике попусте.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

Прегледе обавља

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ИЗДВОЈИЛА 3,4 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА

КОНЦЕПТ
Данас је државни празник, црквени празник и црвено
слово и ја зато позивам опозицију да, ако им је нешто свето у животу, да данас онда не шетају, јер не знам за кога
или против кога би то радили.
(Председник „Јединствене Србије” (ЈС) Драган Марковић Палма, „Бета”, 15. фебруар)

***
То није спецификум само ове власти, то је нажалост нешто што овде видимо у континуитету. Док је одређена политичка гарнитура у моћи, она се труди максимално да
правосуђе држи под контролом, док је у опозицији, говори како ће променити ствар, али кад дође на власт и кад
им се осладе разноразне варијанте у бизнису, полубизнису, довођење својих људи, онда схватају да једино ко може
да им поквари срећу, јесте правосуђе.
(Судија Апелационог суда Миодраг Мајић, телевизија
Н1, 15. фебруар)

***
Ове протесте као врсту бунта посматрам, пре свега, као
новинар, као ТВ аутор, желим да будем објективан и да
рационално анализирам шта се дешава. Мени је примар-

РЕАЛИЗАЦИЈА 56 ИДЕЈА
Панчеву одобрени
пројекти из области
водоснабдевања и
развоја спорта
Нашем граду
додељено скоро
сто милиона
Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је у
Новом Саду, 18. фебруара, уговоре вредне 4,1 милијарду динара представницима четрдесет једне локалне самоуправе,
за реализацију 56 пројеката на
те ри то ри ји АП Вој во ди не у
областима водоснабдевања и
заштите вода, локалног и регионалног економског развоја,
саобраћајне инфраструктуре,
eнергетске ефикасности, културе, предшколског и основног
образовања и васпитања и у
области развоја спорта.
Градоначелник Саша Павлов
присуствовао је овом догађају.

И потамишки колектор

на чињеница да постоји овај бунт, он ми се свиђа зато што
постоји одговор на заглупљивање, свиђа ми се чињеница
да овде није више мртво море. Из овог немирног мора може да изађе нешто продуктивно, креативно, лепо...
(Новинар Зоран Кесић, „Ал Џазира Балканс”,
16. фебруар)

***
Америчка политика је политика конфликт менаџмента –
понудићу вам да дођете у Белу кућу и решите то мирно.
Ако то не успе, реализоваћу своје циљеве. А шта је амерички циљ на Балкану? Да смање трошкове, смање војно
присуство, да га пренесу на НАТО, на Европљане, а то
значи да им треба повезивање војнобезбедносног дела који ће неспорно чинити НАТО: Црна Гора – Косово – Македонија. Бојим се да ће ова политика да притиска власт у
Приштини да скине таксе, да посустане пред Вучићем, а
да с друге стране подржава Косово у максималистичким
циљевима, резултирати у оружаним сукобима.
(Члан Форума за етничке односе Душан Јањић, телевизија Н1, 18. фебруар)

***
Пола Србије не учествује у политичком животу, 50 процената људи не гласа, тако да је питање какав је то легитимитет заснован на половини од половине бирачког тела.
Њихов долазак на власт није омогућио њихов политички
програм који су грађани подржали, него бојкот избора,
односно бели листићи којима се казнила претходна политичка групација на власти због тога што је издала оне
принципе због којих су је грађани бирали… Појам интелектуалца уско је везан за аутономност. Не можете бити
интелектуалац ако сте етаблирани, зато што је критичност и ангажованост и аутономност кључна компонента
која прати ту друштвену групу.
(Историчарка Бранка Прпа, „ФоНет”, 17. фебруар)

***
С једне стране, ниједан народ с простора бивше Југославије се није потрудио да почисти сопствено двориште. Не
постоји ниједан народ на том нашем простору који је
имао храбрости да се суочи са сопственим уделом у несрећи која нам се догодила. И даље гурамо ствари под тепих, и даље се не суочавамо с њима, и даље живимо неке
своје измишљене, пре свега митске, а не реалне историје.
С друге стране, то подгревање национализма, то храњење
национализма је јако профитабилна ствар. Ова представа
се, између осталог, и завршава тиме да кад престану нације, почињу корпорације. Сви ми који смо тако ригидно
схватили феномен нације, национализма, на крају завршимо као мајмуни за нечији корпоративни интерес, што
је, у представи, и буквално тако.
(Режисер Кокан Младеновић, „Слободна Европа”,
17. фебруар)

***
Мислим да смо се ми много корака вратили уназад. Ми
смо, након пада Милошевића, имали период оптимизма,
период признања пред судовима и период када се чинило
да је антиратна прича победила, а не само антимилошевићева. У 2001. години су за кратко време откривене три
масовне гробнице у Србији (у којима су тајно покопана
тела Албанаца убијених на Косову – прим. ред.). Онда се
националистичка струја унутар система показала као много јача него што се мислило. Сада се све вратило на старо
и ми овога тренутка немамо ни позицију ни опозицију која би се бавила овим темама, која би искрено ушла у процес суочавања с прошлошћу. Проблем је што то значи да
ми баш немамо добру будућност, јер без рашчишћавања
ових ствари скелети из ормара ће стално искакати.
(Новинар Немања Стјепановић, „Слободна Европа”,
16. фебруар)
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Када је Панчево у питању, ради се о уговорима за доделу
средстава путем јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
и развоја спорта.
Нашем граду је додељено
укупно 95.860.352 динара; у
области водоснабдевања и заштите вода за реализацију
пројектa за изградњу потамишког колектора – III фаза – 86

Покрајински премијер и градоначелник Панчева
милиона динара, а у области
развоја спорта за реконструкцију отвореног спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић” у Панчеву 9.860.352.
Павлов је искористио прилику да захвали Покрајинској влади на сарадњи и разумевању за
потребе Панчева, истичући још
једном да сарадња нашег града
и покрајинског нивоа власти
никад није била боља.
– Покрајинска влада и Управа за капитална улагања испратиле су изградњу потамишког колектора у све три фазе, што је омогућило опремање северне пословне зоне и долазак немачке компаније ZF у
Панчево. Данашњим потписи-

вањем уговора заокружујемо
комплетно овај пројекат. Од
изузетног значаја за град Панчево јесте и улагање у спорт и
нарочито у развој школског
спорта. Циљ нам је да свака
школа има адекватан простор
и зато су и средства намењена
реконструкцији спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић” од
изузетног значаја за наше ђаке
– рекао је Павлов.

Нови и стари радови
Игор Мировић је казао да је
Покрајинска влада од укупног
износа средстава преко Управе за капитална улагања АП
Војводине обезбедила 3,4 милијарде динара.

– Настављамо и у 2019. години реализацију најважнијих инфраструктурних пројеката. Радићемо на уређењу саобраћајница у Новом Саду, започињемо радове на изградњи локалног пута Стапар–Сивац, завршавaмо реконструкцију пута Опово–Дебељача, а
реализоваћемо и бројне пројек те у обла сти спорт ске
инфраструктуре, међу којима
је изградња нове спортске хале у Деспотову и школске сале у Белој Цркви – навео је
Мировић.
Он је додао да је циљ Покрајинске владе да свака локална самоуправа у Војводини
има спортски објекат.

ЂУРИН ГОСТ „ЈЕДИНСТВЕНЕ РУСИЈЕ”

ДСС: Мора се поштовати Устав Србије
Потпредседник Демократске
за јед ни це мла дих Евро пе и
члан Извршног одбора Демократске странке Србије, Панчевац Милош Ђурин, био је
прошле недеље гост на конгресу Младе гарде Путинове „Јединствене Русије”, као и у централи те велике странке. Ђурин је био једини репрезентант
Србије, а од међународних гостију конгресу су присуствовали и представници Немачке,
Француске, Италије, Бугарске,
Јерменије, Азербејџана, Киргизије и Црне Горе.
На самом конгресу Ђурин
је имао са стан ке с пред -

Милош Ђурин
седником и с међународном
се кре тар ком Мла де гар де

Денисом Давидовим и Даријом Шаровом. Члан ИО ДСС-а

кратко је попричао и с посланицом Думе Аљоном Аршиновом.
У централи „Јединствене Русије”, током разговора с међународним секретаром партије Андрејом Климовим, пренео је „чврст и јасан став Демократске странке Србије по
пи та њу Ко со ва и Ме то хи је:
морају се поштовати Устав Републике Србије и Резолуција
1244 УН-а и ДСС се најоштрије противи било каквом договору с представницима косовских Албанаца који ће водити ка признању лажне државе
Косово”.

ОДРЖАНО ТРЕЋЕ ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Зашто млади људи одлазе из земље
Говорили писци
Јукић и Видојковић
и историчар Антић
Преко хиљаду Панчевки и Панчеваца трећи пут се окупило у
петак, 15. фебруара, у 18 сати,
на Корзоу, како би учествовали на протесту под називом „1
од 5 милиона”. Као и у претходна два наврата, имали су
звиждаљке и транспаренте.
Панчевач ки
књижевник
Едвард Јукић на почетку се обратио генерацији двадесетогодишњака који су, како је рекао, „у
протестној шетњи јер не желе
да им тамо неки маторци одређују будућност”. Додао је да наш
град већ скоро девет векова постоји у писаним траговима, „а
сада одумире, јер нема никаквог раста и развоја”. Поставио
је реторичко питање констатацијом да је једини „феноменалан учинак власти то што много младих људи одлази из земље”. Он је подвукао да је до
сада Панчево једино у ратовима било неслободно.
Кроз причу о одрастању детета писац Марко Видојковић

метафорички је представио одласке из данашње Србије. Рекао је да децу у овој земљи на
свет „доносе забринуте мајке јер
немају подршку државе, затим
их чувају деда и баба који су

не жели да буде и то је разлог
зашто је Србија на улицама.
Знамо да наша земља не може
да буде ни Данска ни Шведска, али боримо се да будемо
демократска држава. Ослоба-

незадовољни смањеним пензијама, а забринути да ли ће имати за лекове”... Дете онда иде у
основну школу, „где га науче да
влада само закон јачег и схвати
већ са четрнаест година да је
Србија затвор и да из ње треба
да бежи ко год може”.
Видојковић је додао:
– На Дан државности Србије кажем: нико нормалан овде

ђање улица и тргова шетњом
је магично, јер тако можемо
да одемо где смо наумили и да
закуцамо свакоме на врата.
Признати историчар Чедомир Антић подвукао је да, као
у свим демократским државама, „и у Србији закон мора да
буде највиша власт”. Људи су,
по њему, на улицама „јер неће
Србију која клечи”. Формирање

владе националног спаса је неопходно како би, рекао је Антић, „био заустављен грађански
рат који траје од 2012. године”.
Излаз из ове ситуације, како је
нагласио овај познати историчар, јесте да се „први пут у сто
година организују избори за
уставотворну скупштину”.
Грађани су потом кренули
улицама Војводе Радомира Путника и Генерала Петра Арачића, и наставили улицама Др
Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина. Овог пута „страдала” је
зграда Комитета, у којој је сада
седиште СПС-а: било је много
звиждука и погрдних узвика.
Панчевке и Панчевци су се
зауставили код зграде пропале
Апотеке Панчево у Карађорђевој. Уз нове звуке негодовања и
краће задржавање грађани су
обавештени да је следећи скуп
наступајућег петка у исто време и на истом месту.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОМБУДСМАН СКРЕЋЕ ПАЖЊУ

УКУПНА ИНВЕСТИЦИЈА ZF-а
60 МИЛИОНА ЕВРА

Шта су вредности
уређеног друштва

Прихваћено Писмо о
намерама ZF-а за
другу фазу
У плану изградња
развојно-истраживачког
центра
Градски већници су на седници одржаној 20. фебруара пред собом имали 13 тачака дневног реда. Известиоци су били јасни, а чланови градске
владе једногласни, па све то није дуго
трајало.
Најпре је представљен Предлог закључка о прихватању Писма о намерама упућеног градоначелнику од
стране немачке компаније ZF с фокусом на фазу 2 инвестиције.

О (не)безбедности у саобраћају
Писмо се односи на реализацију друге
фазе инвестиције ZF-а у Србији, као и
на могућност прибављања грађевинског земљишта површине 9,2 хектара
у северној пословној зони у нашем
граду без накнаде. Наведено је и да је
„због повољне пословне перспективе
пројекта, као и добре сарадње са свим
кључним актерима у Србији”, ова компанија решила да свој инвестициони
пројекат започне ове године, уместо
2022, како је планирала.
У писму је речено да друга фаза,
поред наведеног, подразумева и изградњу производног објекта површине 29.500 квадратних метара, као и
развојно-истраживачког центра од
5.000 квадрата. Известилац на седници Већа додао је да би се „реализацијом друге фазе инвестиције запослило минимум 460 радника у производном погону, с тим што у овај број
не улазе висококвалификовани новозапослени у поменутом центру; укупна вредност инвестиције у периоду
од 2019. до 2022. године била би 60
милиона евра”.
Већници су усвајањем закључка,
између осталог, овластили градоначелника да решењем образује тим
за израду елабората о оправданости
отуђења грађевинског земљишта без
накнаде.
Друга тема била је Стратегија безбедности саобраћаја града за период 2019–2023. и предлог Акционог
плана за спровођење Стратегије. Током израде акта направљена је анализа постојећег стања. Документ је
презентован на скупу у Градској управи крајем 2018. Уочене су ситуације
карактеристичне за Панчево: неопходно је подизање свести у вези са
опасностима приликом вожње при
ве ли ким бр зи на ма, учвр шћи ва ње
пози тив них ста во ва пре ма ко ри шћењу заштитних система, при чему су мотоциклисти посебно угрожени у граду.
Ради се о основном документу о
будућем поступању Градске управе,

излoжeни млaђи oд 18 гoдинa (30,5
oдстo), кao и oни измeђу 18 и 24
гoдинe (29,7 oдстo). Центри за социјални рад чине основу система
социјалне заштите на којој се темељи подршка најрањивијим групама
становништва. Константно повећавање броја корисника центара за социјални рад и усложњавање њихових потреба захтевају да се овај веома важан сектор социјалне заштите
реформише, како би се што потпуније задовољиле потребе његових
корисника.

oствaривaње мирa и бeзбeднoсти како унутaр, тако и измeђу држaвa.
Социјално одговорна држава бринe
o грaђaнимa који нису у стању да се
брину о себи, а то подразумева зaштиту слaбих, ствaрaње jeднaких
мoгућнoсти зa нoрмaлaн живoт
рaзличитих групa стaнoвништвa и
поштовање закона.
Социјална правда се остварује и
кроз фер расподелу друштвених и
материјалних добара, једнакост и
солидарност, уважавање различитости и инклузивног окружења, као и
борбу против сиромаштва и стварање једнаких шанси.
Прeмa пoдaцимa Републичког завода за статистику, у 2017. години
стoпa ризикa oд сирoмaштвa у Републици Србији билa je 25,7 oдстo,
a тoм ри зи ку нajвишe су би ли

Покрајински заштитник грађана
– омбудсман жели да скрене пажњу,
како јавности, тако и доносилаца
политичких одлука, на чињеницу да
остваривање права на достојанствен
рад и живот, на приступ социјалном благостању и правди, представљају темељне вредности добро уређеног друштва.
Како је наведено на крају саопштења, штитећи људска права, покрајински заштитник грађана даје
свој скроман допринос остварењу
друштва у коме ће сваки појединац,
независно од своје културне припадности, националности, пола, вероисповести, политичких опредељења, имовног стања или животног доба, имати једнак и делотворан приступ правди.
С. Т.

Чланови градске владе за округлим столом
управљача путева, саобраћајне полиције, ауто-школа... База ће сваке године бити надограђивана посебним
мерама и акцијама. Одборници ће дати завршну реч о Стратегији.
Уследио је сет од три предмета у
вези са заштитом животне средине.
Изнет је нацрт Одлуке о заштити природног добра „Панчевачке аде”, предлог Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Панчева за 2019, као и
предлог закључка о давању сагласности на Годишњи програм управљања
Парком природе Поњавица за 2019.
годину – за то ће бити задужено ЈКП
„Зеленило”.

Мере за запошљавање
Изнет је, потом, предлог Локалног
акционог плана за запошљавање за
2019, који је усвојио Савет за запошљавање Града. ЛАПЗ за 2019. годину предвидео је 11 мера: девет ће бити спроведено ове године, а две мере
ће се завршити по пројекту започетом 2018.
Поменутих девет мера су: стручна
пракса, јавни радови за категорију теже запошљивих лица, студентска летња пракса, сајам запошљавања, унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе, програм за
подршку почетницима у бизнису, самозапошљавање, „НИС шанса” и субвенције за отварање нових радних места. Град је за спровођење плана издвојио 51 милион динара.
На ред је дошао извештај о раду
Комуналне полиције за 2018, а с обзиром на то да је тематика прилично
широка, посветићемо јој засебан текст
у наредном броју.
Презентовани су и финансијски
планови за 2019. годину месних заједница у Старчеву, Банатском Брестовцу, Качареву и Глогоњу. Старчевци ће ове године на располагању
имати 7,5 милиона, Качаревци мало

испод седам, а Брестовчани и Глогоњци око три милиона динара.
Након тога требало је донети закључак о давању сагласности у вези с
кредитним задуживањем ЈКП-а АТП.
Изнето је да фирма дуги низ година
одржава ликвидност уз помоћ краткорочних кредита, тј. такозваних дозвољених минуса. Ускоро истиче претходни једногодишњи, треба га обновити, па су већници подигли руке и
то аминовали.
На крају, усвојен је предлог за доношење решења о образовању Радне
групе за процену доделе субвенција
јавним предузећима из буџета Града.
Државна ревизорска институција спровела је ревизија сврсисходности доделе субвенција, па је констатовано
да је у претходном периоду било повећања субвенција у неким локалним
самоуправама, што није био случај у
Панчеву, те да није било ваљаних
критеријума и адекватног извештавања. ДРИ је дала смернице како да
се то поправи.
Једна од њих је образовање поменуте радне групе.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЈЕ ИЗРАЖЕНА СОЦИЈАЛНА НЕЈЕДНАКОСТ У НАШЕМ ДРУШТВУ?

Много сиромашних и незапослених

П. ЂОРЂЕВИЋ

СОЦИЈАЛИСТИ НА „СЛАНИНИЈАДИ”

Разговори у Качареву
На „Сланинијади” одржаној протеклог викенда у Качареву Градски одбор СПС-а Панчево имао је штанд
испред улаза у Месну заједницу. Како нам је у тој странци речено, мештани и посетиоци манифестације
имали су прилику да разговарају о
значајним питањима развоја села и
локалне заједнице с председником
ГО СПС-а Николом Дангубићем, потпредседницима др Станиславом Милошевићем и Бенонијем Грујескуом, чланом ГО СПС-а др Светозаром Гавриловићем, в. д. секретаром
Далиборком Јагицом и чланом Председништва Форума жена СПС-а Војводине Весном Драгојерац.
Сви посетиоци штанда бесплатно
су послужени домаћим специјалитетима (сланином, шунком, кобасицом,
кифлицама и штрудлама), као и освежавајућим напицима. Такође, посетиоци су даривани блокчићима, упаљачима и хемијским оловкама са обе-

Подсећајући на 20. фeбруaр, датум
који је Генерална скупштина Уједиње них на ци ја 2007. гoдинe
прoглaсилa за Светски дан социјалне правде, покрајински заштитник
грађана – омбудсман обратио се јавностима и доносиоцима политичких одлука.
Светски дан социјалне правде одређен је због препознавања потребе
за решавањем питања попут сиромаштва, искључености и незапослености. Социјална правда и друштвени развој основни су прeдуслoви за

лежјима странке. За четири сата штанд
је посетило више од петсто људи.
Велики труд уложио је и Месни одбор СПС-а Качарево, с председником
Миланом Косановићем на челу. Утисак и социјалиста и посетилаца штанда јесте да је акција успела, па ће СПС
наставити реализацију сличних манифестација и у наредном периоду.
С. Т.

И. АНЂЕЛКОВ

Генерална скупштина Уједињених нација је 2007. године прогласила 20.
фебруар за Светски дан социјалне
правде и позвала државе чланице да
тај дан посвете промовисању националних активности у складу с циљевима Светског самита за друштвени
развој и да подрже напоре међународне заједнице за искорењивање сиромаштва, промоцију веће запослености и достојанственог рада, равноправност полова и приступ социјалном
благостању и правди за све. Социјална правда се заснива на принципима
поштења, једнакости, поштовања различитости и примене људских права
у свим сегментима живота, укључујући и на радном месту. Сматра се да су
друштвени развој и социјална правда
предуслови за остваривање мира и
безбедности унутар и између држава.
Питали смо наше суграђане колико је изражена неједнакост у нашем
друштву.
ПЕРА ЂОРЂЕВИЋ, машинбравар:
– Дуго сам незапослен и могу рећи
да влада велика неправда. Не поштују се људска права и заступљена је

В. ЉУБОЈЕВИЋ

С. ЈОВАНОВ

дискриминација. Не знам како је у
другим државама, али они који долазе из иностранства кажу да је тамо
све мало боље уређено.
ИВАН АНЂЕЛКОВ, правник:
– Има категорија људи који једва
преживљавају, оних који су малтене
присиљени на незаконите радње да
би преживели. Проблем сиромаштва
треба да реши држава путем неких
социјалних програма. У нашем граду
постоји велики проблем, јер се гасе
фабрике, а ове нове које се отварају
немају довољно капацитета.
ВЕРА ЉУБОЈЕВИЋ, пензионерка:
– Не крећем се у друштву оних који много имају, него оних који живе
скромно. Најтеже је онима који имају децу и унучад, а немају посао. Пензије су такође мале. Нема посла, или
није добро плаћен.
СЛОБОДАН ЈОВАНОВ,
адвокатски приправник:
– Постоји велика неједнакост међу
људима, али та неједнакост није само код нас, већ је то глобални тренд.

Ј. ИВАНОВСКА

В. ГВОЗДЕНАЦ

Практично су све то последице капитализма, који је код нас касно стигао. Неједнакост се највише примећује у главама људи. Избегавају да се
прилагођавају новим временима. Навикли су на онај стари режим, да се
све очекује од државе. Сада је друго
време. Треба изаћи на интернет и понудити самом себи нешто што ти одговара. Није више та социјална правда толико ни државна ствар. То је више правда према самом себи.
ЈАГОДА ИВАНОВСКА, домаћица:
– Има доста неједнакости. Ја сам,
на пример, из мешовитог брака. Дете
ми је било дискриминисано у процесу тражења посла, јер се, нажалост,
гледа и етничка припадност. У школи се такође осећа неједнакост. Мој
унук је добио увреде неколико пута.
ВИНКА ГВОЗДЕНАЦ, пензионерка:
– Има пребогатих, али има и сиромашних. Требало би да се нађе неки
начин да се помогне онима који имају најмање, а ове који имају највише,
наравно, треба опорезовати.
Анкетирала Мирјана Марић
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ОДРЖАНА ТРИБИНА У ГЛОГОЊУ

ТОКОВИ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Спортом против дроге

ЗАШТО БАЦАМО НОВАЦ У КОНТЕЈНЕРЕ

Седамнаеста трибина под називом „Спортом против дроге” у организацији удружења „Српска Спарта” одржана је у среду, 13. фебруара, у
Глогоњу.
Салу Дома културе до последњег места су испунили
ученици Основне школе „4.
октобар”, заједно с родитељима, наставницима и директором те установе.
Предавачи на трибини били су докторка Тања Мрђан,
кошаркаш Партизана Никола Савић, фудбалски тренер
Ненад Стојчић, бивши зависник од дроге Владимир Павловић, као и челни људи

„Српске Спарте” Зоран Рајачић и Зоран Ставревски, те
председник МЗ Глогоњ Славко Јаћимовски.
– Заједничким ангажовањем родитеља, наставника и
тренера, с више оваквих трибина и адекватним говорницима, можемо да смањимо
број зависника од дроге. Нашој деци узори треба да буду
прослављени спортисти, попут Новака Ђоковића и других – рекао је почасни председник „Српске Спарте” Зоран Ставревски.
Ор га ни за то ри три би не
„Спортом против дроге” најавили су и нове акције.

АПЛИКАЦИЈА ЗА ДЕЦУ

Лако креирајте квиз
на свом телефону
Нафтна индустрија Србије, у
оквиру свог друштвено одговорног пословања, финансијски је подржала израду бесплатне едукативне мобилне
апликације „Знак питања” која кориснику пружа могућност креирања квизова на жељену тему ради развоја деце

провере да ли је апликација
адекватног садржаја, да ли
је прилагођена узрасту малишана, да ли има реклама
(које могу да буду непримерене), да ли има хиперлинкова који га могу одвести ка
нежељеним садржајима и још
много тога.

Јасна стратегија,
али слаб резултат
Одсуство еколошке
свести или мањак
савести?!
Комунални отпад у развијеним
земљама представља сировину
како за рециклажну индустрију, тако и за енергетске компаније које се баве производњом
струје. По правилу, фирме које прикупљају отпатке из наших
домова, саме или у кооперацији с другим компанијама,
рециклирају садржаје контејнера. У земљама ЕУ у комуналном ђубрету је мали проценат рециклабилног материја ла, јер гра ђа ни у сво јим
домовима обављају примарну
селекцију. С друге стране, у неким развијеним земљама „прерађени” комунални отпад користи се као енергент у спалионицама за производњу електричне енергије. Код нас ни
један ни други модел токова
отпада није развијен.
Недавно је Европска унија објавила резултате о генерисању
комуналног отпада у државама
чланицама и кандидатима. Србија се по количини произведеног комуналног отпада по глави становника, уз Пољску и Румунију, налази на дну листе
европских земаља (Пољска –
315 килограма, Србија – 306 и
Ру му нија – 274 килограма

отпада). Највећи део отпада у
Србији се одлаже на депоније,
рециклира се само веома мали
део, а компостирање и природно разлагање отпада или његова употреба за добијање енергије у Србији се не примењују
– по ка зу је ис тра жи ва ње ев ропске статистичке агенције
„Еуростат”.

Они и ми
Примера ради, просечни износ
отпада по глави становника у
Европској унији у 2017. години

НА УЧ НИ РАД УЧЕ НИ КА

млађег узраста и деце са сметњама у развоју.
Живимо у ери мобилне комуникације и потребе да се
васпитно-образовни методи
прилагоде овом агресивном
глобалном тренду. С друге
стране, рад с децом у савреме ном до бу по ста је ве о ма
изазован и захтева од родитеља и наставника да буду
креативни, јер савремене методе образовања истичу у први план потребу да малишани градиво савладавају лако
– непосредно кроз игру. Стога су мобилни телефони и
таблети постали веома кори сно на став но сред ство.
Чест је случај да родитељи
детету дају мобилни телефон не водећи много рачуна
о томе какву апликацију или
игрицу оно користи. Стручњаци истичу да је веома важно да очеви и мајке добро

Проблем представља и то
што на нашем језику има врло мало садржаја на мобилном телефону који су прилагођени деци. У складу с тим,
НИС је сагледао значај израде апликације „Знак питања”,
која може да се преузме и за
андроид и за IOS оперативни систем. Она нема хиперлинкове и рекламе и омогућава израду разноврсног дигиталног дидактичког материјала. Потпуно је бесплатна и може се користити без
интернета. „Знак питања” с
дететом комуницира помоћу
симбола, тако да могу да га
користе дечаци и девојчице
који не знају да читају и пишу. Такође, што је веома важно, апликација поседује и
опцију „Child Lock”, која отежава детету да дође до неприкладних садржаја у мобилном уређају.

ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Сачувајмо енергију
Панчево је један од изабраних градова које је Министарство рударства и енергетике
позвало да се прикључе обележавању 5. марта – Међународног дана енергетске ефикасности. Министарство је у
оквиру немачко-српске сарадње, уз подршку ГИЗ-а и КfW-a
(Не мач ка раз вој на бан ка),
припремило промотивне материјале: плакате, дечје мајице с промотивним слоганом
„Сачувај енергију за лепшу
планету” и едукативне дечје
друштвене игре на тему енергетске ефикасности. Панчевач ка ло кал на са мо у пра ва
представила је план активности, који, поред расподеле наведеног промотивног материјала и посете основним и средњим школама на територији
на шег гра да, пред ви ђа и

покретање ликовног конкурса „Сачувај енергију за лепшу
планету” за основце виших
разреда.
Малишани треба да пошаљу своје скениране или фотографисане цртеже на имејл
редакције „Екопедије” (ekopedija@pancevo.rs) најкасније до 25. фебруара. Последњег да на фе бру а ра у хо лу
Градске управе биће отворена изложба одабраних ликовних радова. Победницима ће
бити уручене награде које је
обезбедило Министарство рударства и енергетике у сарадњи с ГИЗ-ом и Немачком развојном банком. Педесеторо
школараца добиће мајице с
промотивним слоганом и комплете едукативних друштвених игара „Играј за енергију”
за своје школе.

У току је израда научног рада о токовима отпада у нашем
граду коју врше полазници Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. Ученици Техничке школе „23. мај”, са смера за техничаре заштите животне средине, два пута годишње раде у својим домаћинствима, по недељу дана,
примарну сепарацију отпада на све врсте које се стварају.
Како каже Јованка Дакић, руководилац сектора за управљање отпадом и заштиту животне средине у ЈКП-у „Хигијена”
и вођа одсека заштите животне средине панчевачког Регионалног центра за таленте, ученици одвајају различите врсте амбалаже и мере их на обичној кухињској ваги на
дневном нивоу.
– Потом прорачунавају и евидентирају, водећи рачуна о
томе да ли је реч о кући или стану, у граду или у насељеном
месту, колико има чланова и колико комуналног отпада свако од њих дневно продукује. Према тим подацима, у јесен
прошле године просек је био између 200 и 300 грама, што
је мање него у анализи која је рађена пре десет година. То
може да укаже на то да нам је опала куповна моћ или је једноставно била таква структура деце која су учествовала у
овом истраживању – рекла је Јованка Дакић.

За њих је ово уносан бизнис
износио је 487 килограма. Највећи део (готово 480 килограма по појединцу) користи се
за поновно добијање сировина
или енергије, или се отпад, ако
је у питању органски, компостира и природно разлаже. Према овом извештају, у ЕУ се у
просеку 30 одсто отпада рециклира, 17 одсто компостира,
28 процената спали (од чега је
највећи део искоришћен за добијање енергије), а 24 одсто комуналног отпада одлаже се на
депоније.
У Србији је ситуација другачија, пошто је од произведених 306 килограма отпада обрађено само 257 килограма, од
којих је чак 256 килограма завршило на депонијама, а један килограм по особи искоришћен је за добијање секундарних сировина. Када је о нашем граду реч, према подацима ЈКП-а „Хигијена”, Панчевци производе годишње око 365
ки ло грама от па да по чла ну
домаћинства.

Армија сакупљача
Јованка Дакић, руководилац
сектора за управљање отпадом
и заштиту животне средине у
ЈКП-у „Хигијена”, истиче да је
прошле године на нову и стару
депонију, где поред комуналног отпада завршава и инертни
и неопасан индустријски отпад,
одложено укупно 36.500 тона.
– Вреди истаћи да се, поред
отпада из градске средине, на
овим депонијама трајно ускла-

дишти и отпад из Старчева и
Долова. Пошто је реч о 100.000
становника, простом рачуницом долази се до податка да се
у нашем граду по глави становника производи један кило грам ко му нал ног от па да.
Према правилнику, „Хигијена”
је дужна да квартално уради
анализу морфолошког састава
и на основу анализе утврђено
је да у панчевачком отпаду присуство рециклабилне материје
није висок – изјавила је Јованка Дакић и објаснила да разлог за то није еколошка просвећеност наших суграђана. Како је рекла, захваљујући раду
армије неформалних сакупљача који свакодневно купе претежно амбалажни отпад (лименке, тетрапак), у нашем ђубрету је мање сировина за рециклажу.
У рециклажном центру у Власинској улици „Хигијена” на
годишњем нивоу обради око
1.000 тона комуналног отпада.
Како кажу у том јавном комуналном предузећу, процентуално то је мало, али не треба
занемарити чињеницу да је запремина тих хиљаду тона веома велика и да би заузела драгоцен део на нашој новој санитарној депонији. Када је реч о
рециклажи, Панчево је на нивоу од десет до петнаест одсто
и наша локална заједница је
доскора, тачније до доношења
нове уредбе, испуњавала националне циљеве о рециклажи
комуналног отпада.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Панчево продаје битумен Немцима
Висок квалитет
производа Рафинерије
НИС је у пословању с битуменом током 2018. године забеле жио зна чај не ре зул та те.
Остварене су рекордна производња од 400.000 тона овог
нафтног деривата и рекордна
продаја на домаћем и иностраном тржишту, па је тако рускосрпски нафтни гигант постао
један од највећих произвођача
овог производа у окружењу.
Вреди истаћи да НИС обезбеђује производњу висококвалитетног битумена у складу са
европским стандардима квалитета. Производ поседује и Ц
знак за квалитет, који омогућава несметани извоз свих врста битумена у земље ЕУ и региона, као што су Румунија,
Бугарска, Словенија, Аустрија,
Хрватска, Словачка и Мађарска. У НИС-у с поносом истичу да је током 2018. године,
први пут, остварен пласман битумена на немачко тржиште,
што ја сно по ка зу је да овај

производ панчевачке Рафинерије има висок квалитет.
На тржишту Србије НИС заузима лидерску позицију по обиму продаје и континуираном
производњом током целе године гарантује стабилност квалитета и испоруке битумена за путарска предузећа у земљи. Према речима Филипа Ђуровића,
директора Сектора за продају
битумена у овој компанији, обавеза НИС-а као друштвено одговорне компаније јесте да га-

рантује стабилност испорука овог
производа, како би се велики
инфраструктурни радови у земљи одвијали у континуитету:
– То су, пре свега, радови на
изградњи деоница ауто-путева
Коридора 10 и Коридора 11. Уз
то, НИС је ове године повећао
извоз и пласирао битумен у седамнаест држава и има сарадњу с највећим грађевинским
компанијама у Европи. Захваљујући повећању обима производње битумена у Рафинерији,

били смо у прилици да одговоримо на повећану потражњу за
овим производом у региону и
Европи током сезоне.
Рекордним резултатима допринела су и улагања у модернизацију пословања с битуменом у Рафинерији нафте
Панчево. У пројекат аутоматизације ауто и железничког
пунилишта и дела резервоарског простора НИС је у 2018.
години уложио скоро 100 милиона динара.
Бора Спасов, координатор
Погона Битумен, истиче да се
сви послови на отпреми битумена сада раде безбедније, брже, чистије и лакше. Сматра
да је горенаведеном инвестицијом остварен виши ниво заштите животне средине на месту утовара деривата нафте.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Петак, 22. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОПУШТАМО ПРИЛИКУ ЗА ЗАРАДУ

ПАРЕ КРОЗ ПАНЧЕВО ПРОЛАЗЕ НА БИЦИКЛУ
Наш град се налази на
једном од главних
европских туристичких
путева, али туристима
се не нуди готово
ниједан разлог да се у
њему задрже, нити да
ту потроше неки евро
Тридесет хиљада бициклиста
прође годишње кроз наш град
рутом „ЕвроВело 6”, која спаја
северну Европу и румунску обалу Црног мора. У препознатљивој одећи, накрцани бисагама,
ла га но про мак ну гра дом ка
Старчеву и Омољици. Одатле
најчешће скрену ка Иванову,
па се насипом кроз атаре одвезу до камп насеља „Јабуков
цвет”; бетонским путем стигну
до Брестовца и главним коловозом наставе ка Ковину и Дунаву. У Старој Паланци се укрцају на скелу, а од Рама даље
низ Дунав ка Румунији...
У Панчеву или неком околном селу тек понеки купи флашу воде и пециво, а задржавају се дуже само кад морају –
рецимо, кад им у близини „Петрохемије” оштар трн звани
„бабин зуб” пробуши гуму!
Питање за градске оце, предузетнике и остале, вредно можда и милион долара: шта можемо да понудимо овим мирним и радозналим људима па
да се у Панчеву задрже макар
мало дуже од просечних десетак минута? И да за то време
потроше више од просечних
близу нула својих пара?

роковнике... Недостаје нам и
етно-ресторан, бициклисти воле да пробају специјалитете
земље у којој бораве. Веома
подржавам и намеру да се направи пасарела у Градској шуми, куда би бициклисти могли регуларно да пролазе, с
обзиром на то да им је прелазак пре ко ста рог мо ста ри скантан. Све треба учинити
како бисмо те добре људе навели да се задрже, а не да нас
пам те по „ба би ном зу бу”,
руглу и срамоти – жустар је
Милојков.
Зато, да не бисмо били упамћени по лошим стварима, покренимо се макар мало и размислимо озбиљно о градњи тог
неког бициклистичког центра
са сервисом, етно-рестораном

ПРЕ НО ЋИ ШТЕ
МОЖЕ И БА ДА ВА

– Нажалост, засад немамо
у понуди ни неко аутентично
место ни посебно јело. Међу

месту задовољио њихове најшире потребе и с тим у вези
баш мер ка мо од го ва ра ју ћи
објекат... Затим, било би идеално када би стари тамишки
мост и пут преко њега били
проширени, што је баш ових

Душан Милојков:
„Бициклиста током
петнаестодневног
пута по
Старом континенту
потроши, просечно,
око 1.000 евра”.

Можда је сад прави час да
се нешто предузме, јер сезона
педалирања ускоро почиње.

Град мерка и размишља
Директор Туристичке организације Никола Стоилковић каже да током пролећа и лета у
установу на чијем је челу сврати по тридесетак бициклиста
недељно.
– Реч је махом о Немцима,
па Италијанима, Словенцима...
а има их и из Француске, Белгије и других земаља. Њихов
број је у порасту. Поред проспеката, ми им нудимо бесплатан интернет и помажемо у налажењу најповољнијег смештаја, углавном у етно-туризму.
Нажалост, у Панчеву преноћи
тек сваки трећи – истиче директор ТОП-а.
Према његовим речима, овим
го сти ма нај ви ше не до ста је
опремљенији сервис, а занимају их и културне манифестације и традиционална кухиња.

њи ма је до ста би зни сме на,
адвоката, лекара и других интелектуалаца, који у природи
траже отклон од својих обавеза и од луксуза и елите...
Могли бисмо много тога да
им понудимо, рецимо некакав центар који би на једном

дана предложено, а одлично
би било да реализујемо идеју
о изградњи пасареле од Градске шуме до кеја. Имамо наговештај да ће Ковин градити
бициклистичку стазу ка нашем граду, а чули смо да и
Бела Црква слично размишља;
они су већ урадили стазу до
Врачевог Гаја. Ми не смемо
да останемо по страни... – наглашава Стоилковић.

Старчеву само фале паре
Месна заједница Старчево, кроз
које пролази „ЕвроВело 6”, оти-

3.600 КИ ЛО МЕ ТА РА ЛЕ ПО ТЕ
Бициклистичка рута „ЕвроВело 6”, дуга преко три хиљаде и
шестсто километара, почиње (или се завршава, зависно од
тога да л’ сте пошли ил’ сте дошли) на француској обали
Атлантског океана. Пролази кроз прелепе крајолике земље
у којој се сваког јула одвија најпопуларнија бициклистичка
трка на свету: „Тур де Франс”, иде преко Швајцарске и у немачком Шварцвалду се „лепи” уз Дунав, готово на самом
његовом извору. Одатле вијуга уз ову реку кроз Беч, Братиславу, Будимпешту, Нови Сад, Београд... па преко Панчева
наставља све до Констанце на румунској обали Црног мора.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
Део руте „ЕвроВело” 6 уз Дунав

шла је неколико корака даље
од размишљања.
Модерна бициклистичка стаза одавно је на листи њених
приоритета, али више инстанце никако да ту ставку уврсте у
буџет, каже Петар Андрејић,
портпарол МЗ.
– Урадили смо пројекат пре
више година за потез од Рафинерије до центра нашег места,
а оријентациона цена би била
петнаест милиона динара. Реч
је о модерној двотрачној стази
ширине два метра, која има и
одморишта. Излобирали смо
финансијска средства и за израду пројекта трасе од Старчева до Омољице. Чекајући да се
нешто од тога покрене, за иностране циклотуристе обезбедили смо бесплатан бежични интернет на Тргу неолита, а подстичемо и развој приватних
смештајних капацитета – набраја Андрејић.

запуштена и реке прљаве – каже Милојков.

Приватна иницијатива
Он се но сио ми шљу да на пуште ну ку ћу пре ко пу та
ДДОР-а претвори у стециште
бициклиста, што наших, што
страних.
– Вероватно би радије спавали овде него у Београду, где
их преноћиште кошта 20 до
30 евра, а престоница им је
ту, на 15 километара! Њих занима нешто аутентично, а не
да у туристичкој организацији гра да до би ју сли ке и

Старчевка Снежана Филиповић има четири објекта
за смештај циклотуриста. А
први пут се с бициклистима из белог света пре неколико година срела сасвим
случајно.
– Увелико је била ноћ, ја
легла да спавам, кад су наишли Аустријанци којима
се покварио бицикл. Није
ми било тешко да се нађем
људима у невољи. Нисам
им наплатила преноћиште,
а то нисам чинила ни касније, мада је код мене ноћивало десетак група.
Желим да ови људи из наше земље понесу што лепше утиске, а зарађујем на
други начин – каже ова гостољубива жена.
и туристичким водичима. Није тако неостварива како на први поглед изгледа.
А позитивни ефекти веома
брзо би се проширили по Европи и ко зна где још по свету...

КУМ ПРО ТИВ „БА БИ НОГ ЗУ БА”

Нисмо за похвалу
Сваке године с пролећа Панчевац Душан Милојков седне
на свој специјалан и веома издржљив тркачки бицикл „симплон” (полован кошта око 400
евра) и проведе неколико недеља лутајући овим нашим лепим и шареним светом. После то опише у својим књигама, а новац од њихове продаје
даје у хуманитарне сврхе. Ове
године ће на пут по европским
обалама.
На јед но та кво пу то ва ње
обично понесе хиљаду евра,
што му је довољно за десет до
петнаест дана, јер спава на
отвореном. Поред воћа и поврћа, повремено купује и „јачу храну”, јер преваљује етапе
и од по двеста-триста километара борећи се с ветровима и
успонима.
– За разлику од мене, већина бициклиста који овуда пролазе не журе превише, већ желе да виде што више. Пошто
и мене многи лепо дочекају у
својим земљама, тако се и ја
трудим да њих лепо угостим.
Покажем им град и позовем
их да преспавају у мојој кући,
иако већина проведе ноћ у београдским хостелима. Они воле Дунав и камповање на речним обалама, па их упућујем
на тамишки кеј, али жале се
да су на ша при о ба ља

Аца Костић у Старчеву већ двадесетак година држи вулканизерску радњу „Кум”. Преко лета радња му је пуна, јер код
„Петрохемије” расте жбунаста биљка „бабин зуб”, чије семе
има иглице што кроз гуму продиру као у сир. А како их ветар лако носи и до стазе којом пролазе двоточкаши, ретко ко
умакне тој пошасти. Гума испусти неколико стотина метара
даље, баш надомак „Кума”.
– Многи ме зезају да им ја подмећем то бодљикаво семе.
Шалу на страну, просто је невероватно да нико тај коров не
може да затре. Догађа се и да по десетак иглица заврши у
гуми. И онда јој нема спаса. Странци имају другачије вентиле, па то буде замршен проблем који решавамо на различите начине. Иако не знам језик, у међувремену се сити
испричамо, понудим их ракијом или чварцима, што са одушевљењем прихвате. Услугу им не наплаћујем, јер нема лепшег него када те неко у далеком свету топло дочека. Они
опет, некад ме часте и много богатије него што би изнео рачун – наводи Костић.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Температура код деце

Пише:
др Мирослав Тепшић
Третман детета с високом
телесном температуром и дилема када се обратити лекару, а када скидати температуру у кућним условима, вечите су недоумице родитеља суочених са овом врстом
здравственог проблема. Разлози, наравно, леже у страху
од могућих компликација,
које су, на сву срећу, веома
ретке.
Педијатри са искуством у
лечењу деце с високом температуром најчешће указују
на основне принципе које би
требало испоштовати како
би се мали организам изборио с болешћу. Већина се
слаже са чињеницом да дете добро подноси телесну
температуру до 38 степени
Целзијуса и да она не треба
да се третира лековима. Уколико је дете активно, непромењеног расположења и пије довољне количине воде,
интервенција лекара обично није потребна. Што је дете млађе, потребно је с већом пажњом пратити његово стање. Правило је да се
висока телесна температура
детета млађег од три месеца
обавезно третира у здравственој установи због неформираног имунитета. Како се
у основи повишене телесне
температуре најчешће крије

инфекција вирусом или бактеријом, компликације су у
овом узрасту честе. Сматра
се да се температуре ниже
од 39 степени Целзијуса код
детета старијег од три месеца могу третирати код куће.
Ово правило није стриктно,
већ би требало такође обратити пажњу на брзину раста
температуре. Уколико је она
нагло порасла, опрез мора
бити већи. Податак да температура не пада после дватри дана, довољан је разлог
за обраћање лекару. У кућној апотеци би увек требало
имати сируп на бази парацетамола или ибупрофена.
Ови лекови се по правилу
надопуњују туширањем дете та и оро ша ва њем ко же
млаком водом. Обавезно је
узимање што више течности
како би дете било довољно
хидрирано.
Да би олакшали родитељима негу детета с повишеном телесном температуром,
педијатри наводе знаке на
ко је би по себ но тре ба ло
обратити пажњу. Саветују да
се родитељи обрате лекару
уколико се дете не смеје или
не игра бар неколико минута у року од четири сата.
Упозоравајући знаци су немир детета чак и када се оно
узме у наручје или отежано
и убрзано дисање без обзира на дате лекове. Посебну
па жњу тре ба обра ти ти на
знаке дехидрације, као што
су изостанак мокраће више
од шест сати код детета млађег од годину дана, изостанак суза при плачу, сувоћа
усана, уста и очију. Знаци
за узбуну су повраћање више од два пута, појава осипа, бола стомака, уха или
болног мокрења. Наравно,
веома је битно и субјективно осећање родитеља о стању детета.

Петак, 22. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БУДИМО ХУМАНИ, ПОМОЗИМО АНИ ХЛАВАТИ

КАД ЕПИЛЕПСИЈУ ДОЖИВИШ
КАО БЛАГОСЛОВ
Потребно је сакупити
новац за наставак
лечења у Турској
Ако лек не помогне,
следи операција на
мозгу
Два де се тјед но го ди шња Ана
Хлавати је девојка коју свакако треба да упознате. Судбина
је хтела да њен живот буде све
само не обичан и лак и доделила јој је карте којима већина нас не би умела да одигра.
Но Ана је пронашла начин да
сваку, па и најтежу партију досад добије. Пред њом је одлучујућа рунда. Да би однела и
коначну победу, сада јој је потребна наша помоћ.
Ана Хлавати с родитељима
и братом живи у Падини. Познају је и многи Панчевци, јер
је овде похађала Техничку школу „23. мај”. Њено детињство
било је срећно и безбрижно и
ништа није указивало на преокрет који ће уследити.
– Имала сам шест година када је дошла болест. Једног дана сам само одједном застала
и гледала у једном смеру. Затим су почели да ми се трзају
лева рука и нога, а на устима
се појавила пена. Све је трајало

бо лест от пор на на
лекове.

Успони и падови
– Мој свакодневни живот зависи од мог стања. Имам боље и горе
дане. Када ми је добро,
читам књиге из области популарне психологије, дружим се с
пријатељима, шетам по
природи, посветим се
раду на себи и трудим
се да дан што је могуће више употпуним разним активностима. За
време тешких дана јако сам дисфункционална, поспана, много спавам, успорено размишљам... Понекад по цео
дан не устајем из кревета и тада се јавља и
велика нервоза, најчешће због тога што бих
желела да обавим нешто, а моје стање ме надвлада
и спречи у томе. Ово ми се дешава због високе дозе лека, коју
организам веома тешко подноси. Но срећна сам и захвална на
томе што имам бескрајну љубав, разумевање и подршку својих родитеља и пријатеља, што
ми умногоме олакшава изазовне тренутке – описује Ана своју
свакодневицу.

КА КО МО ЖЕ ТЕ ДА ПО МОГ НЕ ТЕ
Уколико желите да помогнете Ани да настави са испитивањима у Турској, то можете учинити на неколико начина. Већ
у четвртак, 28. фебруара, у 19 сати, можете отићи на хуманитарни концерт који за Ану у Културном центру приређује
КУД „Абрашевић”. Сав приход од продаје улазница биће
уплаћен за Анино лечење.
Осим тога, можете донирати 200 динара слањем СМС-а са
садржајем 590 на број 3030. Новац можете уплатити и на
динарски рачун 160-524834-78. Информације о уплатама из
иностранства пронаћи ћете на сајту фондације „Буди хуман”.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Чаробне маске за
сваки проблем

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Kада знамо како да комбинујемо природне биљне препарате, млечне производе,
уља, мед и минерале, можемо сами много да учинимо
за кожу лица. Одабир правих
састојака и њихово правилно
дозирање од велике су важности за добијање добрих резултата. Без обзира на то да
ли желимо да се решимо акни или да ублажимо боре, маска се увек ставља на чисто,
испилинговано, суво лице и
држи се око двадесет минута. Потом се умијемо млаком
водом и нанесемо одговарајућу крему. Требало би да маске користимо једном недељно, а по потреби и чешће.
Kада желимо да очистимо лице од акни, можемо да
комбинујемо глину (купује
се у апотеци) и кисело млеко. Одличне резултате даје

и овсено брашно умућено с
јогуртом.
Ако желите да ублажите
боре, ољуштитe лист алоје вере, па геласти садржај биљке
искористите као маску. Резултати су чаробни. Такође,
можете помешати мед, глину и мало млека како бисте
направили пасту. Нанесите
је на лице, врат и деколте.
За лифтинг коже умутите
беланце с неколико капи лимуна (никако немојте претерати с количином лимуновог сока). Нанесите и осетите како вам се кожа моментално затеже и подиже, а тен
просветљује.
Ако сте самостално стискали митесере, а нисте за то
стручни, па вам се кожа осветила иритацијом и бубуљицама, ево решења. Скувајте чај
од невена и када се охлади,
држите на лицу газу натопљену тим чудотворним чајем.
Нанесите га на лице заједно с
биљком. Сложени терапијски
ефекти смеше природних састојака овог делотворног чаја
од невена огледају се у убрзавању епителизације, стварању
новог ткива и антиинфламаторном дејству.
Ако имате проблема с пигментацијом, маску за избељивање лица направите од
киселог млека у које ћете
укапати само неколико капи
лимуновог сока. Ову маску
треба да користите на свака
три дана.

Ана Хлавати
За поновне одласке у Турску
овој храброј девојци биће потребне велике суме новца, јер ће
процес лечења потрајати. Само
за први преглед било јој је потребно преко 300.000 динара.
Због тога је покренута акција
прикупљања средстава за њено
даље лечење и многи Анини
пријатељи су се већ одазвали и
помогли. О томе како ви можете помоћи Ани, сазнајте нешто
више у уоквиреном делу текста.

Захваљујући епилепсији не гледам више на свет као на претеће место, већ као на шансу за
лични напредак и развој. Сада
ми нису у толикој мери релевантне материјалне ствари, већ
ми је на првом месту мој унутрашњи мир – наглашава Ана.
Наравно, овакав став се не
развија преко ноћи, нити Ана
тврди да је све од првог дана
било једноставно и лако. Ипак,
јесте било вредно труда.
– Један од мојих најдражих
писаца Робин Шарма каже да
је „свака промена тешка на почетку, збркана у средини и прекрасна на крају”. Руководим се
у животу овим цитатом. Мислим да је болест ту с разлогом и да се појавила у право
време – онда када ми је била
неопходна промена. Наравно
да бих волела да моје свакодневне тегобе нестану што пре,
али ако живот каже да се ова
животна лекција још није завршила, ако има још ствари
које треба да научим, онда се с

Снага ума

У четвртак, 28.
фебруара, од 19 сати,
у Културном центру,
КУД „Абрашевић”
приређује хуманитарни
концерт за Ану.

Оно што Ану разликује од многих људи који се суоче с неком
тешком дијагнозом, свакако је
начин на који доживљава своју
болест и чињеница да је ведар
дух и оптимизам нису напустили. Напротив.
– Иако пролазим кроз врло
тежак и буран период, ја болест сматрам благословом. Све
оно што ми се догодило, заправо ме је подстакло да се мењам, да откријем у себи храброст за коју нисам ни знала
да је поседујем. Постала сам
динамичнија и захвалнија особа, а ентузијазам и оптимизам
ме не напуштају ни на трен.

великом захвалношћу отварам
за те драгоцене спознаје, надајући се и верујући да ћу успешно положити овај животни
испит – закључује Ана.
Многи стручњаци тврде, а
студије потврђују, да је у лечењу највећег броја обољења од
пресудног значаја позитиван
став пацијента. У пракси се показало да вера у излечење и
оптимизам умеју да многоструко појачају учинковитост сваке терапије. Ана то свакако зна,
па нема сумње да ће, уз нашу
подршку, ускоро извојевати и
коначну победу над болешћу.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић
дуже од тридесет пет минута.
Испитивања која су уследила,
показала су присуство лезије
(оштећење – прим. ред.) на мозгу. Од тада сам на антиепилептичкој терапији – почиње
своју причу Ана.

Украдено детињство
После овог догађаја напада више није било читавих дванаест година, али велики део свог
детињства Ана је провела по
болницама.
– Моје здравствено стање редовно су пратили неуролози.
Често сам одлазила у болницу
на испитивања. Лековима су
ми држали нападе под контролом. Иако је болест била препрека за разне активности којима су се друга деца бавила,
захваљујући труду и љубави моје породице, имала сам заиста
лепо детињство. Али онда, у
мојој осамнаестој години, епинапади су се вратили. Већ више од три године имам их свакодневно, понекад и више пута на дан. Различитог су интензитета и дужине – каже Ана.
Лекари су покушали да јој
помогну разним врстама антиепилептика, али чак ни велике
дозе лекова нису зауставиле нападе. Ани је зато дијагностико ва на фар ма ко ре зи стент на
епилепсија. То значи да је њена

За Анину лепшу будућност,
ипак, има наде: у Истанбулу
верују да њен проблем може
да се реши.
– Испитивања на клиници
„Ацибадем” у Истанбулу, одакле сам се вратила 9. фебруара, показала су да је лезија на
мозгу заправо бенигни тумор
или траума. Неуролог с те клинике преписао ми је нови антиепилептик и избацио онај који ми свакодневно прави проблеме. Међутим, проблем је у
томе што тај нови лек није регистрован у Србији, а једна кутија кошта 700 евра. Засад нам
је циљ да видимо да ли ће овај
медикамент спречити или смањити моје нападе. Уколико се
то ипак не деси, разматраће се
операција као потенцијално решење. Захвату би претходила
и додатна детаљна испитивања, која су врло скупа. Но упозорили су ме да је операција
јако ризична и деструктивна.
За неколико месеци треба да
поново одем на преглед у Истанбул, па ћемо тек тада видети шта и како даље – каже Ана.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Фалафел
Састојци: 300 г леблебија,
главица црног лука, два-три
чена белог лука, со, бибер,
млевени ким, коријандер
(ако имате), мало љуте млевене паприке, першун и кашичица прашка за пециво.
Припрема: Леблебије
прелити хладном водом и
оставити преко ноћи у фрижидеру. Сутрадан их добро оцедити и уситнити у блендеру (не треба их претходно кувати). Додати црни лук (може и млади), бели лук
и све остале зачине по укусу. Најбоље је прво сасвим благо зачинити, па се касније укус може још дотерати ако је потребно. Црни лук
се може претходно мало продинстати, јер онда има лепши и слаткасти укус, мада није обавезно. Ако не можете да нађете млевени
ким, можете га и сасвим ситно исецкати и додати у смесу. Повремено зауставите миксер и скините зрнца са обода посуде, па наставите док се све фино не уситни. Смеса не треба да буде као паста,
већ мора да остане зрнаста.
Кашичицом или мокрим рукама обликовати ћуфтице – смеса је
довољно компактна да сви састојци остану заједно. Загрејати уље,
па спуштати по неколико ћуфтица и пржити их у дубоком уљу док
фино не порумене са свих страна. Пржене ћуфтице извадити на кухињски папир да упије вишак уља, а затим их послужити уз умак од
јогурта и вруће лепињице.
Умак од јогуртa: додати у јогурт мало уситњеног белог лука и
љуте туцане паприке, може и кашичица сусамове пасте или мало
лимуновог сока. Све фино измешати и послужити уз топле ћуфтице
од леблебија. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАЖЊА, ШКОЛА НА ВИДИКУ!
Спремили смо
одговоре на сва
питања родитеља
чији ће клинци овог
септембра први пут
сести у ђачке клупе
Пријављивање деце за упис у
први разред основне школе почеће у априлу, а сам упис ће се
реализовати у мају и јуну – најавио је прошле недеље Секретаријат за јавне службе и соци јал на пи та ња пан че вач ке
Градске управе. Ова вест је била довољна да позитивна трема обузме родитеље малишана рођених од 1. марта 2012.
до краја фебруара 2013. године, јер су управо они ти који ће
овог септембра први пут сести
у ђачке клупе.
Коју школу одабрати, шта
све од докумената треба припремити, шта се ради на тестирању, шта дете треба да зна
пре но што пође у школу – само су нека од питања која се
ових дана роје у вашој глави
ако сте родитељ будућег првака. До краја овог текста не би
требало да вам преостане више ниједна недоумица, јер смо
одговоре на сва побројана, али
и многа друга питања добили
од Маје Марошан Михајловић,
психолога у основним школама „Јован Јовановић Змај” и
„Васа Живковић”. Уколико намеравате да упишете своје дете у неку од ове две школе,
управо ћете Мају упознати на
тестирању.

Корак по корак
Према њеним речима, у школама, вртићима и здравственим установама већ су почеле
активности у вези са уписом.
Родитељи се упознају с радом
школа путем различитих презентација и на родитељским
састанцима, а предшколци су

Још као беба с
лок ни ца ма и
крофнастим
образима Бода је
на ту сцену ступио у костиму,
као неко ко ће
бити оно што јесте претварајући се у не ког
дру гог – ма ма
му је ве зи ва ла
ма шни це
и
облачила хаљинице. Имитацијом Булиџе сам
је себи заковао
кеца у дневнику из техничког цртања. Уписао је Академију и после седам дана ју
је на пу стио. Био је Ми ћа
Шафт, Шуле, Доктор за проблеме, Кустудић, Вучина, Цане Пилот, Дикан, Друг Уча,
Паралажа Мита, Шиља, ВеПредшколски програм је добра подлога за оно што следи од септембра
донети дететов извод из матичне књиге рођених или копију тог документа и уверење
о завршеном припремном предшколском програму, које се добија у управи ПУ „Дечја радост”. Будући да се то уверење
издаје у јуну, оно се доставља
накнадно – истакла је Маја Марошан Михајловић.

већ посећивали школе у близини својих вртића и упознали старије ђаке, учитеље и библиотекаре.
– Упоредо с тим, будући прваци обављају специјалистичке прегледе у болници и Дому
здравља, који се завршавају обавезном вакцинацијом и добијањем потврде о завршеном систе мат ском пре гле ду. Ова
потврда је обавезан документ
који се подноси приликом уписа. По ред ње, нео п ход но је

Избор школе је једна од тема
које код родитеља често изазивају вртоглавицу. У жељи да
пронађу оно најбоље за своје
мезимче, распитују се на све
стра не и, на рав но, до би ја ју
опречне информације, па с временом постаје све теже донети
праву одлуку.
– Приликом одлучивања о
томе где уписати дете, треба
имати у виду да све школе раде по истом плану и програму, тако да разлике нема. Стога родитељи пре свега треба
да буду практични и да обрате пажњу на то да школа буде
у близини куће, њиховог радног места или места становања других чланова породице
код којих ће деца евентуално
боравити након часова. Најважније је имати у виду да ће
дете врло брзо почети самостално да одлази у школу и
да тај пут не треба да му предста вља
пре ве ли ку
ком пликацију – ис ти че на ша
саговорница.
Када родитељи дођу у школу
на упис и доставе потребну документацију, секретар школе
ће им заказати тестирање код
психолога или педагога. Ево
како оно изгледа.
– Док траје тестирање, дете
је само у канцеларији с педагогом, односно психологом, а
родитељи чекају испред врата. Већ након неколико минута и најуплашеније дете се опушта, јер схвата да је окружење
пријатељско и да ће, како год
да се „покаже”, све бити у реду. Постоје два стандардизована теста за испитивање зрелости за полазак у школу. Ја у
раду користим тест под нази-

КО ЈА ДО КУ МЕН ТА СУ ВАМ ПО ТРЕБ НА
За упис детета у први разред треба да школи поднесете следећу документацију:
– извод из матичне књиге рођених;
– лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета;
– уверење да је дете похађало припремни предшколски
програм.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

сазнајних функција, функција мишљења, опажање, пажњу,
памћење, вербалне и графомоторичке способности, логику. Цртамо неке облике, препознајемо шта је на цртежу,
проверавамо памћење, покрећемо мождане вијугице – објашњава овај психолог.

Коју школу одабрати

Како изгледа тестирање

Маја Марошан Михајловић

Бода – Слушај, сине,
ове велике речи

вом ТИП-1. Он се не може наћи на интернету и доступан је
само нама који га примењујемо, и то уз посебан начин наручивања. Овај тест испитује
ни во зре ло сти раз ли чи тих

У периоду припреме
за полазак у школу
најважније је
осамостаљивање
детета. Послушајте
Душка Радовића и не
будите инвалидско
помагало својој деци.
Спремност за полазак у школу под ра зу ме ва ка ко ин те лектуалну, тако и социјалну
и емо ци о нал ну зре лост, а
припрема за описани тест не
постоји.
– Погрешно је дете оптерећивати учењем адреса, датума, бројева телефона или пак
целе азбуке по сваку цену. Када би дете унапред знало шта
ће бити питано, његови одговори не би били одраз актуелног нивоа зрелости и развоја,
а то је управо оно што је нама
кључно да бисмо направили
реалну процену. Потребно је
само припремити дете на то
да ће бити кратко време, око
пола сата, без маме и тате и да
ће одговарати на нека занимљива питања. Након испитивања детета уводе се родитељи

и преносе им се утисци с тестирања. Даје се општа слика
нивоа зрелости и евентуално
указује на ствари на које треба
обратити пажњу. У даљем разговору с родитељима добијамо информације о одрастању
детета, навикама, стиловима
васпитања... На основу тога,
као и других критеријума, касније се врши формирање одељења – додала је саговорница
„Панчевца”.

Ништа на силу
Она је нагласила и то да су родитељи који мисле да деца у
вртићима не раде довољно да
би се припремила за полазак у
школу, заправо у заблуди и додала да је предшколски програм више него довољан да детету пружи добру подлогу за
усвајање градива током првог
разреда.
– Погрешно је форсирати
дете у усвајању неких садржаја, ако оно само не показује
ин те ре со ва ње. То нај че шће
значи да дете још увек није
спремно за овакве активности, па би инсистирање могло
довести до отпора. То није пут
ка прихватању школе и стварању позитивног односа према њој. Наравно, сваку дететову иницијативу и заинтересо ва ност тре ба по др жа ти и
развијати. Посебно је значајно неговати љубав према књигама од самог почетка. Оно
што бих истакла као најважније када је у питању период припреме за полазак у школу, јесте осамостаљивање детета – у сваком смислу. Родитељи не смеју да буду инвалидско помагало својој деци,
како је својевремено лепо рекао му дри Ду шко Ра до вић.
Треба их подстицати да што
више тога обављају сами, почев од личне хигијене, преко
одржавања уредности собе и
куће, помагања у кухињи, до
самосталног одласка у продавницу. Родитељи, избаците
из употребе реченицу: „Нека,
ја ћу!” Дете мора бити спремно на функционисање без родитеља, на прихватање критика, на бригу о својим стварима, на потпуно ново окружење у којем ће морати да се
сналази. Од родитеља зависи
каквим ће га „алатима” за то
оспособити – закључила је Маја Марошан Михајловић.
Полазак у школу очигледно
није баук и зато – само без панике. Уживајте у преосталим
данима игре и разбибриге и
лагано се припремајте за нову
фазу у животу не само вашег
малишана већ и целе породице. А за све што вас чека, комплетан „алат” већ имате: много љубави, нежности, пажње и
разумевања је све што вам заправо треба.

лики Штрумпф,
Змај
Ог њен,
Мар ко Кра ље вић, Киза...
Требало
му је за то триде сет го ди на.
Али ни то му
ни је би ло до вољ но, па је
умео да се претво ри и у два
потпуно различита лика – исте
ве че ри, у два
по зо ри шта. А
између улога тече једна животна прича која
мами осмех, буди емоције,
голица нас по успоменама.
Узбудљива, веродостојна, лековито забавна и духовита.
Јер она није само биографија глумца – она је књига о
Боди.

Два читаоца који до среде, 27. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
су за вас велике речи?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Бода – Слушај, сине, ове велике речи” Јовице Тишме.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Софија” Катерине
Бонвичини
Софијин отац
жи ви да ле ко
од ње: стра ствени је љубитељ ајкула,
проучава их и
фотографише,
приближавајући им се можда и превише
храбро. Ипак,
и осо бе ко је
Софија познаје непредвидиве су попут ајкула и могу да
имају подједнако опасне реакције. Тако
је једне ноћи у њеном Николи нешто пукло, сломило се,
а она је морала да крене из

почетка. Можда са Артуром, финим
али де пре сивним, или
с Марчелом,
на тајним састанцима
протканим
нападима панике.
Али ту је
и кутија пуна ста рих
пи са ма ко ја
оживљава сећања на мајку коју је изгубила пре много година: жену немирног
духа, очарану дубоким амбисима.

Два читаоца који до среде, 27. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Колико често се враћате старим успоменама?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Софија” Катерине Бонвичини.
Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Приче из фрижидера
У прошлом броју нашег листа питали смо вас када сте
последњи пут осетили чаролију. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Чаролија једног луткара” Р. М. Ромеро за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Нема веће чаролије од
дечјег смеха. Када сам први
пут чуо смехо-плач свог детета, осетио сам се као Хари По тер на Хо гворт су.”
064/0541...
„Пре неки дан, кад ми се
десило нешто што желим, а
у шта баш и нисам веровала,
а оно као невидљивом руком
вођено...” 063/2351...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање које приче су им најслађе. Они ће освојити по један
примерак књиге „Слатке приче” Слађане Јелић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Најслађе су биле приче које ми је бака причала да би
ме преварила да поједем који залогај пре но што одјурим да се играм. Сад ми треба неко да ме превари да престанем да једем.” 064/3656...
„Најслађе приче у мом случају дефинитивно излазе из
фри жи де ра. За то и имам
слатких 100 кг.” 064/9037...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.

10

ЗАПИСИ

Петак, 22. фебруар 2019.
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ТАЈНА СТАТУЕ СА ЈЕДНЕ РАСКРСНИЦЕ

НАШ ГОСТ: БОГДАН ИБРАЈТЕР ТАНЕ, НОВИНАР И СЛИКАР

Заштитник нашег града

ПАНЧЕВО ДА ЧУВА СВОЈЕ ДОБРЕ ЉУДЕ

Шта повезује Панчево, Линц,
Пољску и покрајину Горњу Аустрију? Свети Флоријан, хришћански светац чија статуа више од сто година стоји на раскрсници главне улице и Улице цара Лазара у нашем граду.
Поред тога што је он чувар
димничара и ватрогасаца, заштитник је Панчева, Линца,
Пољске и Горње Аустрије.
Свети Флоријан чува Панчево још од 1813. године, а
његова статуа је подигнута после великог пожара који је
тада уништио знатан део нашег града. Тадашња панчевачка локална власт га је након тога поставила, против
урока, на почетку улице у којој је избио тај пожар. У Панчеву је тада много кровова
било прекривено тр ском, са
отво ре ним ог њиштима, па се
сматрало да због
тога постоји вели ка опа сност
од пожара.
Иначе, статуа
Светог Флоријана и зграда старе Поште у Улици Ди ми три ја
Ту цо ви ћа од
2007. године су
споменици културе од изузетне важности.
Како пише у
„Ви ки пе ди ји”,
Свети Флоријан
је про гла шен
католичким
свецем због своје истрајности и
ода но сти хри шћанству у времену које због Кип Светог
прогона и затварања људи који су веровали
у Бога није било нимало лако за вернике. Римска држава није признавала религију, па су сви који би се неком поверили да су верници
после тога били хапшени и
сурово прогањани.
Захваљујући раду, упорности и одлучности Флоријан је
напредовао до функције заповедника римске војске. Стога
је постављен за управника римске покрајине која се налазила на месту данашње Аустрије. Није хтео да поштује захтеве надређених да хапси хришћане, што се брзо прочуло
широм римске царевине.
Када га је један од слугу
тадашњег римског цара питао

зашто одбија да прогони вернике, одговорио му је: „Поручите цару да сам и ја хришћанин и да сам спреман дожи ве ти суд би ну на ме ње ну
другим хришћанима”. Након
тога било му је понуђено да
напредује у служби и да добије повишицу, али он је то
одбио.
Изасланик римског цара који му је понудио те олакшице
тада је наредио војницима да
ухвате Флоријана и да га бичују док не промени мишљење, али није вредело. Он је
био непопустљив. Када је чуо
шта се десило, римски цар је,
у страху од побуне хришћана
у тој покрајини, донео одлуку
да сви они буду кажњени тако што ће бити запаљене њихо ве цр кве и
књиге, а они ће
бити присиљени да се клањају римским
боговима. Они
који су то одбили, били су
за тво ре ни, а
Свети Флоријан је осуђен на
смрт спа љи вањем.
Док је стајао на ломачи,
Фло ри јан не
само да се није уплашио већ
је
пр ко сио
римским војницима. Уплашен ње го вом
хра бро шћу и
непоколебљивошћу, римски
ко ман дант је
наредио да се
Флоријана извуче из ломаче и да буде
погубљен тако што ће му се
ставити камен око врата, а
потом ће бити бачен у реку.
Шест стотина година касније, негде између 900. и
955. године, недалеко од Флоријановог гроба саграђен је
манастир назван по његовом
имену, а убрзо и истоимено
место, које се и дан-данас налази у Доњој Аустрији, у близини Линца. Касније, 1138.
године, тадашњи папа је одобрио захтев пољског краља
Казимира и бискупа Кракова
да се реликвије Светог Флоријана пошаљу у ту земљу.
После тога он постаје заштитник Пољске, а његове реликвије се и дан-данас чувају у
Кракову.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Војислав Воја Новков
Спортско Панчево је остало без
још једног истакнутог радника. У петак, 15. фебруара, са
животне сцене сишао је Војислав Воја Новков.
Иако је, сплетом околности,
рођен у Раткову код Приштине, 1935. године, био је Банаћанин. У вихору Другог светског рата остао је без мајке и
оца, па се убрзо вратио у Мокрин, одакле потичу његови родитељи. По завршетку рата долази у Панчево, где је остао до
краја живота. Радио је у фабрици „Утва”, а као врло вредан и савестан, стекао је и звање дипломираног правника.
По формирању среског СОФК-а (Савез организација за
физичку културу), 1960. године постао је његов први секретар-волонтер. Годину дана касније учествовао је и у
оснивању општинског СОФК-а, радио је на оснивању и
јачању панчевачких клубова, а оживео је и рад Спортског
друштва „Динамо”.
Воја Новков је био први секретар СИЗ-а за физичку културу, који је формиран 1974. године. Његовом заслугом
основан је финансијски сервис у оквиру СОФК-а Панчево.
Залагао се за то да се службе за одржавање спортских терена обједине, тако да је захваљујући и Воји Новкову створено предузеће „Младост” (данас ЈКП „Младост”). Поред
свега тога, дао је велики допринос у обезбеђивању десет
хектара земљишта за Спортски центар „Младост”.
Нека му је вечна слава.

Богдан Ибрајтер Тане већ педесет година пише занимљиве
приче инспирисане Банатом и
облашћу Топлица. У „Политикиној” рубрици „Људи, године, живот” описао је многе обичаје, људе, занимљиве ситуације... Дружио се с писцима
Миком Антићем и Рашом Поповим, а и сам је написао више књига. Поред писања бавио
се и сликањем, а с временом је
заволео и карикатуру.
ПАНЧЕВАЦ: Иза имена Богдан
Ибрајтер стоји више занимања:
сликар, новинар, репортер, публициста, књижевник, карикатуриста и хроничар Баната. Којим редоследом су ова занимања долазила у ваш живот?
БОГДАН ИБРАЈТЕР: Као петнаестогодишње момче осликао
сам зидове сеоске бикарнице у
родном Мокрину. Бикарница
је (била) огромна штала за приплодне бикове, по чему је и
добила назив. Свако пречанско село, свака варош, имали
су у прошлости бикарницу или
бикару. Поред најлепших бикова, у бикарници су држани и
општински приплодни ајгири
или пастуви – све с циљем унапређивања сточарства. Пошто
сам се родио у селу, сеоски миље ме је напајао од ране младости. Ми пречанска деца увек
смо били „тамо где се нешто
дешава”. А то је тутањ ергеле,
натеривање оваца при мужи,
мување око чикошког бунара
„баш кад је говедара Брацу Бошњаковог газио бик Ђенђеш”,
па вожње запрежним колима...
Зазјавање код страшне хуктаве парне локомобиле која је
погонила зујави треш – вршалицу поред огромних камара
жита на сеоским гумнима... Уз
то иду пентрање и верање по
дрвећу, крађа трешања и заруделих кајсија, јахање коња без
седла и оглава и држање за гриву, и ветар, вожња рингишпилом који би у селу остајао читавог лета, биоскоп, играње крпењачом на вашаришту и слатинама без краја и конца... Али
за време летњих ферија смо
помагали старијима у пољопривредним радовима. Увек
сам у џепу имао свеску и графитну оловку и на лицу места
сликао призоре и људе. Пошто
су то тадашњи комсомолски
руководиоци увидели, наредили су ми да осликам бикарницу. За месец дана урадио сам
мурал, можда тада највећи у
Банату. Нисам ни знао да се то
зове мурал. Тек, по зидовима
бикарнице „летели” су рогати
шарени бикови, љути атови и
бедевије, „возили” су фијакерима бригадире и управнике,
ту су били парадни кочијаши,

Урадио сам више од
хиљаду карикатура
сељака, жена,
попова, учитеља,
књижевника,
лекара, коњокрадица,
спортиста, рибара,
чобана, милицајаца,
шлосера, колара,
ћурчија.
чобани, ајгираши, дењачи камара сена и сламе, жене машинарске куварице, шнајдерке белог веша и плеварке испод треша... И, имао сам свакога јутра највернију публику
на свету. Пре поласка на њиву,
у поље, с вилама и бичевима у
рукама, уз смех и коментаре,
„као у комендији”, разгледали
су изложбу која је сваким даном расла. „Ено га ја, ено га

Богдан Ибрајтер Тане
дебели Цондра! А, погледајте,
Бача Бећар се укочио ко дрвени лутак... Баш ’пљунут’ Златоје Чилаш...” За тај приземни
аграрни свет то је била једина
„ликовна” изложба коју су они
видели у животу. Мурал на бикарници трајао је све док ново
доба није бикару сравнило са
земљом. Прву значајнију репортажу са илустрацијом НИН
је објавио на целој страници
1968. НИН је тада био
формата „Политике”.
l Потичете из Мокрина, били сте пријатељ
нашег суграђанина Мирослава Антића и Раше
Попова. Да ли се сећате
неких тренутака проведених с њима и неке
анегдоте?
– Сјајни писци. Песници. Људи озарења.
Био сам млад и помало
надобудан, с разбарушеном косом. Читао сам
Карла Маја, Фенимора
Купера – оно: „Кожна
чарапа”, „Винету”, па
рото-романе „Лун, краљ
поноћи” итд. „Има да
читаш Џека Лондона и
друге класике”, ређао је
Мика двадесетак имена
писаца о којима да сам
једва чуо. „Има ли нешто што ти знаш, а да
ја не знам?”, питао ме је Антић. „Има... Ти не знаш да увучеш цирадну поњаву у машину косачицу самовезачицу”, одговорио сам Мики. То је било
у Мокрину, па сам морао да
„демонстрирам” работу на лицу места... Само се насмејао и
пружио ми руку... У штампарији новосадског „Дневника”
помагао сам Мики у стварању
енформела. Урадили смо их
на стотине... Пре него што је
отишао „под скут вечне смиратељице”, како је сам говорио, с Рашом сам се баш много дружио. Урадили смо заједно телевизијски филм из области зоопсихологије „Овчарски
пас пулин” у трајању од пола
сата. Колико је филм успео,
види се већ по томе што је сврстан и приказан уз зоофилмове „Адамс и лавови” и „Шимпанза из Јапана”. Филм би отишао на фестивал у Луксембургу, али се тада (1984) „радило
по кључу” – по републикама.
Бар је добио сјајну оцену од
строгих ТВ критичара у „Поли-

тици”. Раша је био веома начитан. Све што нисам знао, питао сам њега.
l Порекло је утицало да будете заинтересовани за теме о
Банату. Како бисте најбоље описали ово поднебље и шта је оно
што вас код њега константно
интригира?
– Банат је јединствен. Равница, а Банат има највиши
врх у Војводини. Гудурички...

На северу су слатинасте земље, остаци праве европске
степе. Још се једино тамо у
нашој земљи може видети птица велика дропља. Мало јужније код Масларске хумке
на Сланом Копову је станиште хиљада сивих ждралова.
Банат има Делиблатску пешчару – афричку Сахару у
Европи! Пешчару је, као и све,
бриљантно описао Милош Црњански. Отац му је био из
Иланџе. Питоми Банат има
своје вукове. Курјаци у Банату! Има много блата, али и
бање с лековитим блатом. На
југоистоку има права планинска села. Има манастире. Код
Кикинде је највећа хумка у
читавој Панонији. На тромеђи атара Мокрина, Иђоша и
Кикинде је остатак „блатног
града” Атиле Бича Божјег. Три
огромна прстена око града виде се једино из авиона... На
страну недељне, свечарске и
сватовске супе, паприкаши,
штрудле, крофне, пилави и
„печене шеве”...

l Вероватно сте некада боравили у Панчеву и околним
местима и о њима писали. Можете ли из свог угла да нам
представите села која се налаза
у окружењу: Банатско Ново Село, Јабуку, Глогоњ, Старчево,
Омољицу. Банатски Брестовац,
Долово, Качарево и Иваново?
– Из Панчева је „Политика” имала, а има и данас, вредне и добре дописнике. Праве
новинаре. Ја понекад, у пролазу, навратим код Ђорђа Чизмаша Муње. Има шест липицанера, тридесетак говеда, сто
седамдесет оваца и много пулина. Човек вредан – за седморо људи! Панчево треба да
чува такве... Муњу подржава
Александар Варга, шеф панчевачких овчара. У Панчеву
се дружим с доктором ветерине Мишом Станковим и непоновљивим глумцем Мирославом Жужићем. У Панчеву
познајем Бору Сарића. Био је
директор ПИК-а „Стари Тамиш”. За Сарићевог директоровања „Стари Тамиш” је имао
више приносе пшенице и шећерне репе од западне Европе. Бора је знао знање и штета што није био министар пољопривреде... Долово има више брежуљака и долова од Рима, Иваново „Добошара”, Качарево „Сланинијаду”...
l Такође, сликате и цртате
карикатуре и сами илуструјете
своје текстове на тај начин. Рекло би се да сте своје вишеструке таленте спојили најбоље што је могуће.
– Споменуо сам мурал на бикарници. Међутим, пре тог мурала већ сам сликао уљаним
бојама. Прве праве уљане боје
поклонио ми је наставник ликовног и ручног рада Јован Демић Грицко. Тим бојама сам
насликао огромно платно с главом Карла Маркса. Мој стриц
Срба попио је три ракије,
узео мердевине и слику
обесио на забат наше куће. Рачунао је да ће држава откупити моју слику. Било је лето, људи су
пролазили запрежним колима натовареним житом
и чудом се крстили... Држава није откупила Карла Маркса, али ја нисам
клонуо духом... Веома ценим карикатуру. Писао
сам доста о фудбалу, али
не за спортске странице
„Политике”. Обрађивао
сам светска првенства и
велике утакмице на свој
начин. Те текстове илустровао сам фудбалерима и открио да бих могао
да цртам и карикатуре.
Тако сам почео... Али не
сликам карикатуре политичара. Ја радим карикатуре мојих Мокринчана.
Урадио сам више од хиљаду карикатура сељака, жена, попова, учитеља, новинара
и књижевника, лекара, коњокрадица, спортиста, рибара, чобана, милицајаца, шлосера, колара, ћурчија. У мом родном
селу постоји галерија карикатура Мокринчана, можда јединствена у земљи. Научили
смо Мокринчане да долазе на
изложбе, на предавања, промоције књига... На промоцији моје књиге „Мокринске вршалице”, на пример, прва два реда
била су попуњена времешним
машинбраварима и њиховим
женама, које су све одреда пре
промоције ишле у фризерај, натапирале косе и направиле
„трајне” фризуре за важан догађај. „У тренчкот мантилима
и шеширима машинбравари као
да су тог трена сишли из филма ’Казабланка’ и нашли се на
промоцији”, писао је у „Политикином” додатку за културу и
уметност новинар Мића Вујичић, такође Мокринчанин.
М. Марић
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ИЗВЕШТАЈИ СА ЧЕТИРИ СКУПШТИНЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЧЕКАЈУЋИ ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Усвојени финансијски
планови
Новца тек као
прошле године
Пракса започета крајем протекле године биће настављена у
текућој, извештајима са четири месне скупштине.
Као и њихове колеге у свим
другим селима, и Јабучани,
Бре стов ча ни, Гло гоњ ци и
Омољчани бавили су се усвајањем овогодишњих финансијских планова и листа инвестиционих приоритета.

писом обрате Привредном суду у Београду, који ће те захтеве проследити „Мегапројекту”.
Они би се потом изјаснили да
ли дозвољавају да „Србијагас”
тим грађанима пусти или уведе гас. Месна заједница им стоји на располагању за сваку помоћ – истиче Миричић.
Он је колегама проследио и
информацију о посети запослених у градском Секретаријату
за пољопривреду и урбанизам,
с циљем да сагледају трасе атар-

Првој редовној скупштини Месне заједнице Јабука присуствовало је десет (од могућих
петнаест) чланова, а сви они
су, на предлог председника
Слободана Илића, подржали
доношење одлука битних за
функционисање села, изузев
једног представника грађана
који ретко присуствује седницама, а ни кад се појави, не
гласа ни за један предлог.
Тако је након усвајања финансијског извештаја за 2018.

Гасна проблематика у
Брестовцу
Свих девет чланова брестовачке скупштине присуствовали
су последњем састанку и једногласно усвојили финансијски план за 2019. и извештај о
попису за 2018. годину, а донели су и одлуку о постављању
видео-надзора из безбедносних
разлога на битним местима у
селу – на улазу у место из правца Панчева, као и на излазима
ка Ковину и ка Дунаву, док ће
у центру села то бити урађено
када се стекну услови.
Под тачком разно, председник Драган Миричић говорио
је о томе како се грађани заинтересовани за гас могу обратити „Мегапројекту”, дистрибутеру овог енергента.
– Ова фирма у стечају власник је гасне мреже и прикључака, па је решено да се заинтересовани за увођење гаса до-

ских путева (два у првом и један у другом пољу) који ускоро треба да буду уређивани. Поред тога, донет је закључак да
месна скупштина упути допис
ЈКП-у „Хигијена” да, због бројних жалби грађана, реши проблем паса луталица.

и финансијског плана за текућу годину активиран и План
јавних набавки за прва два квартала, међу којима су и крпљење рупа на коловозима у селу,
изградња атарског пута од Улице ЈНА до излетишта Скела,
као и реновирање трибина на

стадиону код школе, на чијем
левом делу ће бити урађена
надстрешница.

Од крпљења рупа
до тротоара
И Глогоњци су на последњој
седници усвојили финансијски
план, који је усклађен са одлуком о буџету Града Панчева, а
укупан износ је близу три милиона динара, што је за око
250.000 мање него лане. Председник Славко Јовановски каже да је план веома сличан
прошлогодишњем.
– Половину финансијских
средстава определили смо за
позицију текућих поправки и
одржавања, којом планирамо
да реализујемо неке ситније инвестиције. Рецимо, за организацију културних и спортских
догађаја предвиђено је 200.000
динара, 150.000 је за опремање
капеле кад буде завршена, а
одвојен је и новац за организацију сеоске славе Петровдан и
поделу пакетића. Око милион
и шестсто хиљада биће искоришћено за разне поправке и
одржавања, као и за израду тротоара – прецизира Јовановски.
И Омољчани су усвојили буџет „тежак” око 3.700.000 динара и листу приоритета, што
се у првом реду односи на асфалтирање улица с готовим
пројектима, затим на наставак
канализације и почетак гасифи ка ци је, као и на из ра ду
спортских терена у школском
дворишту. Председник Душан
Лукић каже да би бар трима
инвестицијама ове године они
били задовољни.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Екипа
листа „Пољопривредник” у четвртак, 21. фебруара, посећује
Месну заједницу и неколико
пољопривредних газдинстава.
ЈКП „Зеленило” попуњава садницама места где су уништена стабла у ветрозаштитном
појасу на путу ка Баваништу.
Ученици шестог разреда, предвођени професорком математике Татјаном Димитријевић,
прикупљају рециклажни материјал, који потом одлажу у
просторије ЈКП-а „Комбрест”.
Банатско Ново Село: Монографија „Неки моменти из живота школе у Банатском Новом Селу (1772–1944)” аутора
Синише Којића промовисана
је у суботу, 16. фебруара, у малој сали Дома културе. На
истом месту наредне суботе,
23. фебруара, од 19 сати, награђени студенти београдског
ФМУ-а из класе професора др
Огњена Поповића наступиће
у клавирској пратњи Антонеле Гргин и Елене Шевер.
Долово: На последњој „Сланинијади” треће место у појединачној конкуренцији са
својом домаћом сланином заузео је Србислав Ћојбашић,

Србислав Ћојбашић

ТРАДИЦИОНАЛНА ХАЈКА НА ШТЕТОЧИНЕ У ОКОЛИНИ ДОЛОВА

Неке лије долијале
Већ неколико година, средином фебруара, доловачки ловци организују акцију како би у
околини села колико-толико
смањили број лисица, које су
се у последње време енормно
намножиле и увелико праве
штету по окућницама многих
мештана. Не либе се чак ни да
упадају у дворишта усред бела
дана. То је довело до бројних
жалби, па је требало учинити
нешто конкретно ради смањења популације тог предатора
до разумног нивоа.
Председник овдашње секције ловаца Стојан Ивков навео
је да није био циљ да се угрози
постојање те грабљивице на
овим просторима, јер оне имају своју улогу у еко-систему,
будући да су и стрвинари.
– Нажалост, много је жалби
грађана о томе како им лисице даве живину, а и нама у ловишту праве велику штету –
десеткују зечеве и њихова легла,

иначе познати доловачки винар. Локална секција ловаца
спровела је у недељу, 17. фебру а ра, хај ку на ли си це и
устрелила осам примерака.
Пре ми је ра до ку мен тар ног
филма „Колевка времена” аутора Бојана Војнова биће одржана у петак, 22. фебруара,
од 19 сати, у малој сали Градске управе Панчева.
Глогоњ: У току су радови на
кречењу зграде Дома културе.

Фудбалски клуб организовао
је другарско вече у суботу, 16.
фебруара, у Дому културе.
КУД „Веселија” је у уторак,
19. фебруара, одржао редовну годишњу скупштину.
Иваново: Међународни дан
матерњег језика обележен је
дванаести пут у четвртак, 21.
фебруара, у Дому културе.
Фудбалски клуб „Стрела” је у
пријатељској утакмици са 4 :
0 победио „Студентски град”.
Јабука: Удружење винара и виноградара „Грозд” обележило
је славу Свети Трифун у четвртак, 14. фебруара, симболичним орезивањем лозе у винограду најстаријег члана Лазара Филиповског и, нешто касније, пригодном прославом.
Ка ча ре во: Три де сет дру га
„Сланинијада” одржана је од
14. до 17. фебруара, уз стотине излагача и десетине хиљада посетилаца. Поред осталог, у организацији панчевачког уметника Николе Драгаша, одржан је и конкурс за
најбољу карикатуру, а победио је Владан Николић из
Зрењанина.
Омољица: Дом културе започео је реновирање библиотеке. Комунално предузеће обеле жи ло је сла ву у пе так,
15. фебруара. Недавно је обијена амбуланта, када су украдени компјутери и одређена
количина лекова. Истрага је
у току. Изломљени су и елементи на дечјем игралишту у
Поњавичкој улици.
Старчево: Гроздана Црепајац
је са екипом песника приредила књижевно вече у уторак,
19. фебруара, у галерији „Боем”. Два члана Одреда извиђача „Надел”, Милош Стојиљковић и Бранислав Никић, завршила су са одличним успехом републичку школу за воднике у Белој Цркви, а старчевачки скаути су у суботу учествовали на такмичењу „Извиђачи певају” у Центру за
културу „Влада Дивљан”.

НОВА КЊИГА СИНИШЕ КОЈИЋА

Из школског живота
као и фазане и јаја ове племените птице, чије ново матично
јато ускоро треба да пустимо у
дивљину. Стога смо организовали хајку и, у дужини од три
километра, обишли потезе Мала шума и Дракшанова морава, који тим дугорепим грабљивицама највише одговарају. С обиром на то да немамо

право да акцију спроводимо у
насељеном месту, покушали
смо да је, уз помоћ наших најближих „сарадника” паса, истерамо из околног шипражја.
Како то обично бива, већина
ових животиња, чувених по лукавству, успела је да побегне,
али смо напослетку успели да
устрелимо осам примерака –

каже Ивков.
У хајци је учествовало преко шездесет ловаца из околних места, па и из Инђије и
Обреновца, као и из братског
села Белегиша. Након напорне потере свима њима је добро
легло окрепљење у Дому културе уз барене коленице, пићенце и ловачке приче.

Павлов, Маран и Којић

И УДРУЖЕЊЕ „ГРОЗД” ОБЕЛЕЖИЛО ПРАЗНИК

Свети Трифун уз јабучке винаре
Док су њихове по искуству старије доловачке колеге припремале завршни чин овогодишње
„Винаријаде”, јабучки произвођачи „божјег нектара” такође су се окупили на дан њиховог свеца – великомученика
Светог Трифуна, заштитника
винара и виноградара, како би
симболички започели нову сезону.
Петнаестак чланова удружења „Грозд” у четвртак, 14. фебруара, нашло се у винограду
овогодишњег кума славе Лазара Филиповског. Тамо је обављено ритуално орезивање чокота, а локални свештеник Жика Митровић освештао је виноград и заједно с домаћинима пресекао славски колач.

Потом су сви они, уз понеки
квалитетни гутљај и залогај,
разговарали о предстојећим иза-

зовима. У једном моменту смо
их прекинули у ћаскању, како
бисмо их питали за мишљење

о једној језичкој дилеми – да
ли је правилно рећи црно или
црвено вино. Једни су тврдили
једно, други – друго, а било је
и оних који су сматрали да су
оба назива исправна.
Иначе, домаћин славе Филиповски (84) један је од најстаријих винара у месту – производњом грожђа бави се већ
52 године, а у последњих седамнаест интензивније, и то на
250 чокота. Интересантно је да
је на том потезу пре Другог
светског рата један угледни јабучки Немац поседовао огроман виноград, док је у селу, на
месту где је данас дом „Срце у
Јабуци”, имао кафану у којој
је нудио вино, ракију и друге
производе.

Нова књига Синише Којића,
под насловом „Неки моменти
из живота школе у Банатском
Новом Селу (1772–1944)”, промовисана је у суботу, 16. фебруара, у малој сали Дома културе у поменутом месту.
Бројној публици се најпре
обратио Бранислав Павлов,
испред издавача – локалног
удружења грађана „Нови Зелдош”, напоменувши да је ово
четрнаесто дело у оквиру едиције „Нова осећајност” и, за
разлику од свих досадашњих
насталих у суиздаваштву с новосељанским Домом културе, прво самостално у реализацији наведеног удружења.
Др Мирча Маран, рецензент књиге, нагласио је да је
Којић написао једну озбиљну
научну монографију, а „иако
није по струци историчар, поново се доказао као одличан

познавалац прошлости не само родног места већ и Баната уопште”.
Аутор је при стварању ове
монографије користио доступну грађу из историјских архива у Београду (Југославије) и Панчеву, као и сачуване
записе српске и румунске православне цркве у селу.
Као резултат овог рада, публиковано је много интересантних података, попут оног
да је школске 1885/86. године у Новом Селу било уписано осамсто четрдесет троје
румунске и двеста двадесеторо српске деце.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
У ПОСЕТИ ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Културни телекс

ШТА ЧИТАЈУ ПАНЧЕВЦИ

Изложбе
Петак, 22. фебруар, 18 сати, фоаје Културног центра: мултимедијална изложба у оквиру фестивала „Књижевност у четири годишња доба: Панчево – град сусрета”.

Представе
Субота, 23. фебруар, 12 сати, сцена Културног центра: представа за децу „Тврдоглаво слонче”.
Уторак, 26. фебруар, 19.30, дворана Културног центра: представа „Мала црна хаљина”.

Музика
Субота, 23. фебруар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Исказ” с гостима.
Понедељак, 25. фебруар, 19 сати, сцена Културног центра:
камерни пројекат Владимира Станишића.
Среда, 27. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт дуа „КаНа”, који чине пијанисткиње Катарина Чолаковић и Наталија Ивић.
Четвртак, 28. фебруар, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика харфе из класе мр Милице Милојевић.
Четвртак, 28. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
хуманитарни концерт КУД-а „Абрашевић”.
Четвртак, 28. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Четвртак, 28. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: „НаранЏемовање”.

Тематски програм
Петак, 22. фебруар, 20 сати, Градска библиотека: књижевно вече у оквиру фестивала „Књижевност у четири годишња
доба: Панчево – град сусрета”.
Субота, 23. фебруар, 12 сати, Народни музеј Панчево: читање текстова у оквиру фестивала „Књижевност у четири годишња доба: Панчево – град сусрета”.
Уторак, 26. фебруар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање Издавачке куће „Хеликс”.
Уторак, 26. фебруар, 20 сати, Школа цртања Дома омладине: предавање „Пластична анатомија и њена примена у ликовној уметности”.
Четвртак, 28. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција збирке приповедака „Венац за оца” Весне
Капор.

МОЈ

избор МОЈ
Зов анђела
Богданка Келча,
ученица

КЊИГА: Пре него што почнем да читам неку књигу,
прво погледам полеђину, како бих стекла утисак о чему
се ради. Упаљиво је да данас млади користе телефон
по читав дан. То раде док
ходају градом, ходницима
школе, у превозу и сл. Књига која ми се допада, „Зов
анђела” Гијома Мусоа, баш
почиње тако. Двоје људи је
у журби, сударају се док држе телефоне у рукама и ту
настаје свађа и расправа. У
целој тој конфузији грешком
замењују телефоне, што уочавају тек након што се одвоје неколико миља. Они живе у две различите државе и
у томе је цела чар књиге.
Ово је занимљива, пре свега
љу бав на књи га, и пре по ручила бих младима да је
прочитају.
МУЗИКА: Волим шпанску
музику и сваки пут када наиђем на неку песму која ми
се свиди, ја прочитам и превод, јер ме занима о чему се
у њој ради. Не знам шпански, али имам у плану да
кренем на часове. Волим да
играм и ритам тих песама
описује мене саму. Све је весело, топло, пријатно и заиста ми прија да то слушам.
Често идем на салса журке и
једва чекам лето, јер уз шпанске песме иду и топло време, сунце, плажа, море и само ђускање. Посебно волим

Страну припремила

Мирјана
Марић

песму која говори о лету „Vamos a la playa” („Идемо на
плажу”).
ФИЛМ: Један од мени интересантних филмова је „Mamma Mia”. То је заправо мјузикл у коме су коришћене
песме групе АББА. Недавно
сам наишла на овај филм на
телевизији и оставио је баш
леп утисак на мене. Имала
сам утисак да сам после дужег времена наишла на филм
који подиже расположење и
лепо сам се осећала све време док сам га гледала. Није
било ружних сцена, нити сам
била напета, баш сам уживала. Иначе, филмове слабо
гледам, јер ми одузимају много времена. Тренутно тренирам и спремам се за факултет. Држим тренинге мажорет плеса, тренирам капуеру
и кросфит. Сваког дана имам
тренинге, а некад и по два
пута један за другим. Спремам се за Европско првенство у мажорет спорту које
ће бити одржано у Загребу
ове године у јулу.

Петак, 22. фебруар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Цена годишње
чланарине нижа
од просечне цене
нове књиге
Током првог месеца 2019. године у Градској библиотеци
Панчево је осамсто четрдесет
троје људи позајмило скоро три
хиљаде књига. Највише је било запослених, а одмах за њима су пензионери, ученици, студенти и незапослени.
Панчевци су највише читали
дела мистериозне Елене Феранте, напуљску тетралогију: „Моја генијална пријатељица”, „Прича о новом презимену”, „Прича
о онима који одлазе и онима
који остају” и „Прича о изгубљеној девојчици”. На другом
месту је планетарно популарна
књига „Човек по имену Уве”
Фредерика Бакмана, на трећем
дирљив и интригантан роман
„Кофер из Берлина” Јелене Бачић Алимпић”, на четвртом
„Снови прошлих времена” Хулије Наваро, шпанске новинарке и списатељице, а на петом
„Слушкињина прича” Маргарет

Тек троје деце дневно
узме књигу на читање.
Атвуд, добитнице међунарoднe
књижевне награде „Франц Кафка” 2017. године.

Цене и попусти
Није ни чудно да се књиге које
је написала Елена Феранте налазе на првом месту, с обзиром
на то да је последња манифестација „Једна књига – један
град” у Панчеву била посвећена
управо напуљској тетралогији и
књижевном феномену ове ауторке. Њена дела су дошла у
жижу јавности делимично и због
тога што њен идентитет никада
није откривен. Спекулисало се
да је можда у питању и мушкарац, али упркос напорима новинара да разоткрију о коме се
ради, до овог тренутка нико не
зна ко стоји иза ових сјајних
књига. Њене књиге су обожаване широм планете, а недавно је
кренула да се емитује и серија
на каналу HBO. У својим делима Елена Феранте се бави феминистичким темама, као што
су ограничења патријархалне
породице, мушко насиље, потрага за женским идентитетом
у светлу индивидуалних судбина јунакиња.
Иако је младима данас све
доступно преко интернета, ученици средњих школа ипак посећују Градску библиотеку како би пронашли лектире. У јануару је највише њих читало
„Злочин и казну” Ф. М. Досто-

Позајмно одељење Библиотеке у служби читалаца
јевског, „Старац и море” Ернеста Хемингвеја, Толстојеву „Ану
Карењину”, „Ране јаде” Данила Киша и „Проклету авлију”
Иве Андрића. Студенти су с
друге стране више заинтересовани за стручну литературу из
области књижевности, историје, филозофије, социологије и
педагогије.
Да би љубитељи књига постали чланови библиотеке, потребно је да плате чланарину у
износу од седамсто динара, што
је просечна цена једне књиге
која се може купити у највећим књижарама. Попуст имају пензионери, ученици и студенти и њихова чланарина је
за двеста динара нижа. Породична чланарина за двоје или
више читалаца из једне породице износи триста динара по
особи.

На младима свет остаје
Најмлађи активни читалац који посуђује књиге у библиотеци има четири године. За последња три месеца Дечје одељење посетило је триста двадесеторо деце, која су изнајмила осамсто књига. То значи
да у просеку троје деце дневно
узме неке књиге на читање. С
обзиром на то да на територији Панчева укупно има 9.477
ђака од првог до осмог разреда, овај број читалаца показује
да основци генерално слабо посећују библиотеку или литературу набављају на друге начине – путем интернета или у
књижарама.
Најчитаније књиге на Дечјем одељењу су „Аги и Ема”
Игора Коларова, „Дневник шоњавка” Џефа Кинија, „Лето када сам научила да летим” Јасминке Петровић, све књиге
Дејвида Валијамса („Бака гангстер”, „Демонски зубар”, „Деда у бекству”), а на петом месту су књиге Уроша Петровића

„Мистерије Гинкове улице” и
„Караван чудеса”. Најтраженија лектира је „Мој дека је био
трешња” Анђеле Нанети, због
свог кратког и интересантног
садржаја, као и бајке Ханса
Кристијана Андерсена и браће
Грим, „Мали принц”, „Хајдук
у Београду”.
Тамара Николић, шеф Дечјег одељења, рекла је да Градска библиотека сваке године
набавља најновије наслове, као
што су „Перо птице Додо” Мирка Јовановића, „Београдска мумија” Бранка Милорадовића,
„Аги & Ја” Р. Х. Паласија. Она

отеке. Недавно су почеле да се
траже „Нинџа корњаче”, које
ће се наћи на следећем списку
набавке – нагласила је Тамара
Николић.

Лектира не кошта
Деца могу посудити четири
књиге, или једну лектиру и три
књиге. Лектире морају бити
враћене у року од десет дана, а
остале књиге најкасније за месец дана. Годишња чланарина
за предшколце је триста динара, а за ђаке од другог до осмог
разреда двеста динара више.
Двоје или више деце из једне

НАЈТРАЖЕНИЈЕ КЊИГЕ
Према речима Соње Лалић, шефа Позајмног одељења, запослени се најчешће одлучују за литературу која би их опустила и изместила из напорне и једноличне свакодневице,
а често бирају квалитетне и награђиване писце, као што су:
Алис Манро, Дорис Лесинг, Марио Варгас Љоса, Орхан Памук и Мо Јен. Тражена је и популарна психологија, као што
су књиге Ане Бучевић, али и неке старе књиге из области
психологије (Фром) или психијатра Јалома. Сличан избор
праве и најстарији читаоци.
Сваке године почетком јануара додељује се НИН-ова награда за роман године, који изазове велико интересовање
читалаца за наслове из најужег избора. Како нам је објаснила Соња Лалић, велики број људи жели да прочита ове књиге, али их Градска библиотека нема довољно. Ове године то
су романи „Београдски трио” Горана Марковића, „Ухвати зеца” Лане Басташић, као и победнички роман „Заблуда Светог Себастијана” Владимира Табашевића. Траже се и
наслови: „Сапијенс” Јувала Ное Харарија, коју Библиотека поседује само у једном примерку, „Шта дан дугује ноћи” Јасмине Кадре, као и романи шведског писца Јунаса Јунасона.
је додала да се, поред белетристике, обнављају и књиге из
области популарне дечје психологије, науке, уметности, рачунарства и историје.
– Деца углавном могу пронаћи сваку књигу која их интересује, али се понекад деси
да нечега и нема у бази библи-

породице плаћа по триста динара. Цена једне дечје књиге у
књижарама креће се од цене
годишње чланарине па навише. Сваке среде од 18 сати на
Дечјем одељењу библиотеке одвија се радионица под називом „Читам ти причу”, коју води Мима Гаврилов.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

Дела као сведоци трајања
У Галерији савремене уметности и Народном музеју Панчево у четвртак, 14. фебруара,
отворене су изложбе којима је
обележена педесета годишњица постојања Ликовне колоније „Делиблатски песак”.
Тачно сто радова, које је
иза брао Ми ле Иг ња то вић,
историчар уметности, представило је на најбољи начин
рад уметника из Панчева, ликовних центара Србије и из
иностранства.
– У полувековном функцио ни са њу Ли ков не ко ло ни је
„Делиблатски песак” Панчево настала је обимна и драгоце на зби р ка уља, па сте ла,
акварела, скулптура, цртежа
и графика, која броји укупно

Сцена са изложбе у Народном музеју
1.289 предмета, који ће, без
сумње, имати важног удела у
будућем утврђивању физио-

номије савремене уметности
на овим просторима – истакао је Игњатовић.

Изложени предмети представљени су и у каталогу, који
садржи и списак свих дела насталих током пет деценија рада Колоније. У фонду који поседује Културно-просветна заједница, организатор ове манифестације, налази се око хиљаду и триста радова, које је
насликало укупно четиристо
тридесет уметника.
Присутнима су се овом приликом обратили директор Народног музеја Мирослав Бирцлин, председник Културнопросветне заједнице Стојан Бошков, градски већник за културу и омладину Немања Ротар и академски сликар Чедомир Кесић, један од оснивача
Ликовне колоније.

Петак, 22. фебруар 2019.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОГЛАСИ

АУСПУХ СЕРВИС
Стевана Шупљикца 42, Панчево

ПРОДАЈЕМ сузуки swift,
1996. годиште. 064/171-1086. (273138)
ПРОДАЈЕМ голф 6, прешао
49.000 км. 063/892-08-35.
(273092)
НИСАН микра 1.4, 2001,
регистрован до јуна 2019,
клима, 200.000 км, 1.000
евра. 061/160-61-51.
(273250)
ФИЈАТ пунто 2001, 1.9 Д,
регистрован до августа
2019, 900 евра. 069/19890-73. (273250)

– замена ауспуха
– полирање фарова
– замена уља – филтера
– заштита аутомобила од корозије
Радно време: од 8 до 20,
суботом: од 9 до 15 сати
ОКТАВИЈА А 4, 2008,
1.9 ТДИ, регистрован, гаражирана, власник, повољно.
063/345-837.
(273294)

ПРОДАЈЕМ кућице за псе и
мачке. Тел. 371-551,
063/829-41-91. (271941)
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. Тел. 013/632-145,
060/500-30-91. (272169)
ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво, буква,багрем, храст. 063/868-02-06.
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (272340)

ФОРД фијеста 1.8 Д, 2001,
регистрован до јуна 2019,
клима, одлично стање, власник, 950 евра. 064/26104-58. (273250)

ГОЛФ 1.4, 16 В, 2001, петора врата, фул опрема, у првој боји. 064/587-50-24.
(273487)

ПРОДАЈЕМ очуван кауч,
мотокултиватор хонда, нова прскалица за трактор.
013/372-926. (273190)

ПЕЖО 407 1.6 ХДИ, 2008,
власник 8 година, екстра.
061/637-71-77. (273358)
ЛАДА самара, 2000.г одиште, регистрован. 063/88064-42. (273260)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алфа
ромео 155, 450 евра, сређен. Тел. 061/171-54-06.
(273334)
ПЕЖО 206 + 2009. годиште, 1.1 Б, 3 В, власник,
очуван. 069/504-55-93.
(273295)
ДАЕВУ тико 1996. године,
добар, није регистрован,
цена 200 евра. 013/370333. (273302)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2006. годиште, гоал опрема, власник. 063/837-71-79.
(273336)

СТИЛО 1.6, 2004, петора
врата, атестиран плин, фул
опрема. 064/587-50-24.
(273487)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора,продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
КУПУЈЕМ аутомобиле за
отпад, плаћам одмах.
060/132-02-48. (273185)

ПОЛОВНИ телевизори из
увоза. Могућ договор.
064/564-14-14. (273147)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину вишња и мањи регал.
062/807-79-36. (273205)
ПРОДАЈЕМ кауч, очуван.
Вреди видети. 063/720-2022. (2732159
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, климу,
фрижидер, кауч, орман,
исправно, повољно.
061/301-38-40. (273248)
ПРОДАЈЕМ млеко, сир, јогурт, кисело млеко, могућа
достава. 069/300-32-80.
ПРОДАЈЕМ кревет кликклак, очуван. Тел. 060/36665-54. (273285)

ПРОДАЈЕМ скутер 2008,
регистрован до јуна, у добром стању. 061/685-1401. (273321)
СЕАТ кордоба, 2009. годиште, 1.4, бензин, први власник, беспрекоран.
064/136-42-00. (273394)
ЛАНДРОВЕР, фриленде,
дизел, 1999. годиште, децембар, мало прешао, није
увоз. 064/134-62-62,
064/471-70-58. (273422)
ПРОДЈЕМ југо ин, 2006, у
супер стању. Тел. 062/18162-57. (273439)
ПРОДАЈЕМ клио 4, 1.5
ДЦИ, 2014, БМВ 320, 2.0 Д,
2012. 065/322-22-77.
(273454)
ДВА ГОЛФА, комплет или
делови, лимарија, механика, метални подупирачи.
Тел. 066/322-780. (273464)
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет дизел, 2005. фул опрема, петора врата. 064/587-50-24.
(273487)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (272294)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте видео-касета квалитетно преснимавам на дигиталне медије. 063/288-278,
013/343-563. (271392)
КОМБИНОВАНИ фрижидер зануси, 320 литара, у
одличном стању. 064/16357-59.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈА огревног дрвета:
буква, багрем, цер. Исечено и исцепано. 064/357-8208, Босанац. (271742)

ЕЛ. ШПОРЕТ, регал, два
кауча, стаклени сто, орман,
витрина, лежај, договор.
064/900-72-98. (273304)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судоперу, 3.000, нова. 371568, 063/773-45-97.
(273316)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/493-85-69.
(273378)
ФРИЖИДЕР, веш-машина,
судо-машина, новији шпорет плин-струја, угаона
гарнитура, комода, ципеларник, сточићи, брачни
дешек. Тел. 063/861-82-66.
(273391)

НОВ тросед и нову угаону
гарнитуру, полован кауч,
2.000. 064/187-20-13.
(273411)
СОЛАРИЈУМ, за лице-бисту, топилица са две патроне. 064/134-62-62,
064/471-70-58. (273422)
СВИЊСКЕ полутке на продају. 063/531-225. (273443)
ПРОДАЈЕМ гардеробни орман, ТВ комоду, радни сто.
Тел. 063/820-91-38.
(273468)
БАЛИРАНА детелина и кукуруз. 063/892-12-08.
РАСПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи. Достава, монтажа, гаранција, 100 евра.
062/892-47-55. (273489)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере,
веш-машине, старе телевизоре, долазимо на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47.
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (273194)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
гвожђе, перје, акумулаторе. 066/900-79-04.
(273188)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, електричне
шпорете, телевизоре.
061/148-01-31. (273406)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у Качареву, 250 квм, локација одлична. 063/401052. (273028)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазак на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (273406)
КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
метале, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и све
остало. 061/206-26-24.
(273245)
КУПУЈЕМО гвожђе, алуминијум, месинг, бакар, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-7793. (273465)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, олово, акумулаторе, бакар, месинг,
алуминијум, долазим.
061/322-04-94. (273465)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ сређену кућу
на Тесли , повољно,
066/937-00-13 (СМС)
ЗЛАТИБОР (Гајеви) – продајем/мењам кућу на Златибору за кућу/стан у Панчеву. Тел. 069/158-63-76.

КУЋА, нова, Брестовац,
усељива, укњижена,
16.500; Старчево, велики
избор кућа. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273498)
ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара
Миса. 061/600-49-00.
(272944)
ПЛАЦ, стара Миса, излаз
на две улице, 33 х 18,15 м.
054/418-45-66. (272954)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност – башта, прво
српско поље, Новосељаснки пут. 064/220-00-69
(272206)
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (272394)

ПРОДАЈЕМ сценске звучнике – два комада 50 х 36
х 40 цм, кофер за ел. гитару (ручна израда).
064/276-08-08. (273459)

ПРОДАЈЕМ кућу 7.5 ари са
започетом градњом, у Јабуци, Николе Тесле бр. 62,
хитно. 060/132-02-48.
(273184)

НА ПРОДАЈУ сува балирана детелина. Тел. 064/43854-15. (273398)

ВИКЕНДИЦА са воћњаком
25 асри, гаража, градска
вода. 313-716. (1273229)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (273408)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара, у
мирној улици, 53.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (273287)

МАРГИТА, плац 5 ари, комунално опремљен са старијом кућом, хитно.
065/357-81-38. (2732399

БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, усељива, укњижена, 5 ари, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(273287)

УСЕЉИВА кућа, 138 квм,
са локалом 30 квм, плац
7.3 ара, Војловица, без посредника. Могућа замена
за стан. 063/386-309.
(273247)
БЛИЗУ центра кућа 5,5 ари,
200 квм, 100.000 на 5 ари,
115.000; на 2 ара 120.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (273414)
ПРОДАЈЕМ пет ланаца првокласне земље са салашом и још три ланца одвојено, на Новосељанском
путу, скретање десно после
Надела. 064/224-51-48,
063/307-996. (273252)
ПЛАЦ на Старом Тамишу
5,25 ари, укњижен 1/1,
продјем. 063/374-668.
(273278)

БЛИЗУ центра, за рушење
на 4.5 ара, 40.000; на 6.8
ари, 68.000 и за адаптацију
на 3.5 ара, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (273414)
КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, усељива, Миса -с а 3
ара, 19.000 евра. Козарачка 10-ц. Тел. 063/804-0785. (273366)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову, 29. новембра
бр. 80. 062/415-359.
(267511)

КЛИК-КЛАК лежајеве, нови, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52.
(273408)

КОТАО нов, спеицјалне израде, свих јачина, чврсто
гориво, повољно, са гаранцијом. 064/137-64-14.
(273405)

ПРОДАЈЕМ пољопривредно-грађевинско земљиште
у Скробари код игралишта.
063/325-566. (273192)

КУЋА, 8 ари плаца, могућ
сваки договор и замена,
6.500 евра, у Баваништу.
064/393-99-21. (273245)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 124,5 ари,
КУЋА у Старчеву, нова, 100 два стана или П.П, 37.000.
квм + поткровље, на 5 ари. 064/863-84-27. (273198)
060/650-09-40. (273048)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76.
УКЊИЖЕНА кућа у Стар(273207)
чеву, усељива. Тел.
065/262-40-30, 12 ари пла- ПРОДАЈЕМ пола спратне
куће (100 квм) + подрум +
ца. (273030)
гаража, нова Миса, добра
ПЛАЦ на продају, 8 ари
локација. 060/615-00-13.
код Родића, повољно.
(273209)
064/223-83-50. (273151)
ДЕО куће + анекс, почетак
Стрелишта, продајем или
мењам за мањи плац или
кућу за рушење у ширем
центру. 064/952-19-80.
(273213)

ИЗУЗЕТНО очуван котао са
бојлером феротерм, 40 кв,
повољно, хитно. 064/12363-65. (273405)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
због отварања апотеке расписује

КОНКУРС
за радна места:
1. ДИПЛОМИРАНИ
– 1 извршилац

ФАРМАЦЕУТ

2. ФАРМАЦЕУТСКИ
– 2 извршиоца

ТЕХНИЧАР

Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. март 2019.
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КУЋА за бизнис, шири
центар, 500 квм, 10 ари,
140.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (273384)
ПРОДАЈЕМ детаљно обновљену, приземну породичну кућу у Панчеву – у Тополи, површине 68 квм, са
плацем, површ. 7.20 квм,
погодно за стовариште.
064/134-97-60. (273484)
СТАРА кућа на 6 ари, Стевице Јовановић, власник.
064/136-41-00. (273394)
ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење или адаптацију, 4,11
ари, 31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (273393)
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. „Мустанг”,
062/226-901. (273393)
ПРОДАЈЕМ комфорну
приземну кућу од 130 квм,
на површини од 5 ари, са
функционалним распоредом просторија у Качареву, Босанска 66. Могућ
сваки вид договора.
063/219-59-73, 013/602011. (273409)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена за
стан. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (273346)

ЦАРА ДУШАНА 73, за руПРОДАЈЕМ плацеве, укњи- шење, 8 ари, 53.000. Тел.
жени, грађевински, Стрели- 063/820-53-34. (273429)
ште. 063/812-42-09,
КУЋА, центар, ПР + Пк,
063/368-135.
укњижена, строги, 80.000;
ДОЊИ ГРАД, 113 квм, око Кудељарац, ПР + ПК, нова, 62.000. (67), „Милка
3 ара, за рушење, 33.000.
М”, 063/744-28-66.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(273498)
(273380)

ЦЕНТАР, приземни део куће, подрум и гарсоњера,
35.000 евра. 066/645-4226. (273470)

ПРОДАЈЕМ сређен двособан стан, 56 квм, у Исидоре Секулић.065/223-82-21.
(СМС)

МИСА, кућа 160 евра,
65.000; Миса, кућа 250,
65.000. „Јанковић”, 348025. (273418)

ПРОДАЈА, двоипособни
стан, 64 квм, строги центар. 063/172-50-19.
(271985)
ПРОДАЈЕМ једнособан
дворишни стан у центру.
060/721-21-04. (273211)

ТЕСЛА, кућа 90 квм, 3.5
ара, 55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (273356)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273346)

УЖИ ЦЕНТАР, 300 квм, нова прелепа, 5 ари, 136.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (273287)

КУЋА на продају, нова Миса, код шоле, легализовано
и укњижено. 066/373-154.
(273320)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76.
(273207)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици.
013/232-21-30, 063/16250-00. (273349)

ВИКЕНДИЦА, Дубока бара, 6 ари, 12.500, Новосељански пут, 40 квм, 28
ари, 8.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(273498)

ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ
„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

ТЕСЛА, кућа, 60 квм, 1.8
ари плац, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)
НА ПРОДАЈУ плац у Војловици, 44 ара. Тел. 064/25635-40. (273289)
КУЋА, Омољица, 120 квм,
27 ари плаца, централно,
воћњак. 064/959-93-67.
(273355)
ПОТРЕБНЕ СПРЕМАЧИЦЕ

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

НА ПРОДАЈУ два ланца земље, мали Надел. 064/44753-97. (273369)
ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5
ари, 70.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (273380)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(273343)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

НОВА МИСА, код надвожњака, 70 квм, 5 ари,
37.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(273343)
КУЋА 130 квм, 4 ара, Миса, Козарачка 10, две стамбене јединице, 33.000 евра.
171. 063/804-07-85.
(273366)
ДЕО КУЋЕ, 60 квм, посебан
улаз, 2 ара, 13.000 евра.
Козарачка 10-а. 063/80407-85. (273366)
ВЕЛИКИ избор села, Кудељарац, на продају, Владиировац само 10.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(273498)

КУПИО бих пољопривредно земљиште иза старе
Мисе у Панчеву између
Баваништанског пута, вршачке пруге и Надела, од
20 ари до 1 хектара.
064/227-67-90. (273050)
ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари,
Саве Ковачевића, 16 ари,
Лоле Рибара. 061/654-5008. (273382)
ШИРИ ЦЕНТАР, 240 квм, 2
ара, хитно, 99.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (273380)
КУДЕЉАРАЦ, лепа кућа,
120, 2.3 ара, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(273384)

СТАРА МИСА, кућа 70
квм, 3,3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273396)
КУЋА, Омољица, 6.5 ари,
власник, усељива, помоћни објекат. 064/961-00-70.
(273448)
ПРОДАЈЕМ 3 – 15 ланац
земље, преки пут.
060/153-25-15. (2734729

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (2732359

СТАН у центру, поткровље, 58 квм, само 25.000.
064/143-52-98. (273195)
ТРОИПОСОБАН, ЦГ, VI,
лифт, војне зграде, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (273287)
КОТЕЖ 1, 62 квм, ЦГ, IV,
без улагања, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (273287)

КОПИРАЊЕ
ART COPY VUK
Војводе Радомира Путника 17

Весна, 069/123-85-35
(3/273280)

ПОНУДА

УЖИ ЦЕНТАР, стан 64
квм, 64.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (273356)

ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен. 063/449-798.
(273259)

ТЕСЛА, „Дис”, 35 квм, једнособан, леп, тераса, усељив, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064223-9920. (273327)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, тераса, I, 35.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
квм, тераса, VII, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, тераса, V, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)
СОДАРА, двособан, ТА,
IV, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (273356)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, I, 30.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
тераса, V, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273356)
ПРОДАЈЕМ двособан комплетно реновиран стан,
Котеж 1, 57 + 7 квм, ЦГ.
063/164-61-70. (273354)
СТАН, 62 квм, Тамиш капија, 52.000 евра.
063/329-340. (273413)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 28
квм, сређена. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273346)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, 50
квм, IV, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273346)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 46.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(273346)
КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 57 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064223-9920. (273327)
СТАНОВИ у завршној изградњи, у центру, усељење
у марту, цене врло повољне. 063/389-974. (273337)
НА ПРОДАЈУ стан 30 квм,
полусутерен, нова Миса,
14.500 евра. Тел. 061/17154-06. (273334)
ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(273330)
СТРЕЛИШТЕ: двоипособан, 61 квм, рећи спрат,
ЦГ, 32.000. „Нишић” 362027, 064/206-55-74.
(273343)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, први спрат, Радова
зграда, 35.000. „Нишић”
362-027, 064/206-55-74.
(273343)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, пети спрат, лифт, ЦГ, ПРОДАЈЕМ, Тесла, двосо27.000. „Нишић” 362-027, бан стан 37 квм, ВП, ЕГ,
064/206-55-74. (273343)
реновиран. Тел. 064/36410-56. (273375)
Издајем/продајем нов
ЦЕНТАР, 60 квм, двоиполокал 77 квм, Светог
Саве 59. 063/776-66-91, собан, лифт, ЦГ, изворно,
Слободан.(1/272279) 45.000. Гоца (394),
063/899-77-00. (272479)
ПРОДАЈЕ се трособан стан
у строгом центру, 70 квм,
власник. 060/630-38-08.
(273374)

КОТЕЖ, 52 квм, мањи
двособан, хитно, 31.000.
Гоца (394), 063/899-77-00.
(272479)

ШИРИ ЦЕНТАР, 45 квм, II,
ТА, 35.000, намештен мањи. Гоца (394), 063/89977-00. (272479)

ТЕСЛА, дворишни стан са
двориштем, за адаптацију,
10.500. Гоца (394),
063/899-77-00. (272479)

Потребан

ТЕСЛА, код Максија, 115
квм, I, лукс, нов, ЦГ, паркинг, 79.900, договор.
060/332-05-92. (278381)

радник
у минусној
комори пекаре.
063/606-330

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
квм, ЦГ, II, сређен, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)

Потребна

продавачица
у малопродајном
објекту пекаре.
063/606-330
ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 квм, VI, ЦГ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (273383)

НОВА МИСА, једноипособан, 43 квм, II, TA, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
65 квм, III, ЦГ, 42.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
IV, TA, усељив, 24.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (273383)

НОВА МИСА, 42 квм, двостран, две терасе, приземље, ТА. Терл. 065/26082-60. (273385)

Потребан

радник
за рад у
посластичарници.
063/606-330
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ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у Зелену пијацу, близина
школа. 060/351-03-56.
(273240)

МИСА, СУ + ПР + СП +
таван, све одвојено, укњижено, посебно, заједно.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (273498)

ПОТРЕБАН локал за радионицу у Панчеву или околини. 069/847-90-19.
(273445)

СТАНОВИ

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, I, 30.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
(273384)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64 КУПУЈЕМ дворишни стан
квм, IV, ЦГ, лифт, ренови- на име власника. 063/867ран, 38.000. (300), „Ћур54-80. (273203)
чић, 362-816, 063/803-1052. (273417)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” (238), 064/668-8915, потребне некретнине.
(273356)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74, 013/362-027.
(273343)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 квм, VII, 37.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064., (273384)

СОДАРА, 2.5, II, 42.000;
Миса, 2.0, 54, 26.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (273418)

КОТЕЖ, квалитетан двоипособан, тераса, V, поткровље, 42.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
(273384)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
I, ТА, усељив, 31.000.
(300), „Ћурчић, 362-816,
063/803-10-52. (273417)

СОДАРА, трособан, 67
квм, III, TA, две терасе,
ДОЖИВОТНО издржавање реновиран, 40.000. (300),
„Ћурчић, 362-816,
за стан, пензија. „Елпис”,
063/803-10-52. (273417)
061/324-40-85. (273381)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
61 квм, I, ЦГ, тераса, реТЕСЛА, преко пута Лидла, новиран, 43.000. (300),
високо приземље, 50 квм,
„Ћурчић, 362-816,
ЦГ, реновиран, 40.000
063/803-10-52. (273417)
евра. 060/441-11-23.
(273270)

ИЗДАЈЕМ стан, други
спрат, без грејања, са намештајем, на дуже време,
предност самици или млади пар. 062/577-889.
((273415)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
нов, опремљен, центар,
странцима. 064/354-6976. (273279)
БЕСПЛАТНО становање
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (273290)

КОТЕЖ 2, двособан, сређен, 55 квм, IX, два лифта,
32.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273392)
СТРЕЛИШТЕ, квалитетна
зграда, већи једнособан,
45 квм, ЦГ, ВП, 27.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (273392)
СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, 50.000; двособан,
ТА, IV, 30.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(273414)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000, 40 квм, I, ЦГ,
26.000; договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(273414)
ЦЕНТАР, трособан, III, ЦГ,
63.000; нови двособан и
трособан, ЕГ, II, (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(273414)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
20.500; шири центар, 90,
40.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (273418)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 1. Тел.
013/647-143. (273452)
ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру у близини пијаце.
Тел. 063/812-06-89.
(273464)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, одмах усељива, центар, искључиво
запосленима, повољно.
065/691-88-23., (273490)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
прерађен, ПВЦ, VI, лифт,
НОВА МИСА, одличан јед- ЦГ, 42.000. (353), „Преминоипособан, 44 квм, II, TA, ер”, 063/800-44-30.
(273396)
24.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (273392)
ЦЕНТАР, трособан, одличан, III, 72 квм, лифт, ЦГ,
КЕЈ Радоја Дакића, нови59.000. (353), „Премиер”,
ји, 58 квм, приземље, ЦГ;
беспрекоран, 42.000. (49), 063/800-44-30. (273396)
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(273392)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Тесли, 68 квм, новоградња у Аксентија Максимовића, високо приземље, 190 евра. Може и намештен уз договор.
064/250-94-94. (273438)

ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан намештен стан
код Бранкове школе.
069/545-55-10. (274486)

ТЕСЛА, једноипособан, 38
квм, ВП, ТА, реновиран,
27.000. (300), „Ћурчић,
362-816, 063/803-10-52.
(273417)

ТЕСЛА, двособан, 49 квм,
ЦГ, VII, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273396)
СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, 37.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (273396)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан у згради без грејања. Содара. 013/344167, 064/950-23-40.
(273197)
ИЗДАЈЕМ стан теренским
радницима. 065/228-7866. (273309)
ИЗДАЈЕМ намештену собу, Содара, за ученике,
студенте, самице.
064/439-40-89. (273310)
ПОТРЕБНА мања кућа за
издавање, може намештена, полунамештена.
064/071-15-41. (273331)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, за војна
лица. 063/839-56-81,
013/370-398. (273315)

ТРОСОБАН, Миса, 37.000;
дворишни до улице, хитно. ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсо(67), „Милка М”, 063/744- њера у центру града, дворишни стан за самца.
28-66. (273498)
063/733-02-53. (273315)
МИСА, дуплекс, 42 квм,
21.000; приземље, 36, пре- ИЗДАЈЕМ смештај радницима, кућа Старчево. Звалеп, 22.500. (67), „Милка
ти после 15 сти. 062/460М”, 063/744-28-66.
093. (273435)
(273498)
КОТЕЖ 1, једнособан, 35
квм, полусутерен, Тип
Станко, I, 32, 16.500.(67),
„Милка М”, 063/744-2866. (273498)

СТАНОВИ

CAFFE „Љубичево” тражи
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
код Аутобуске станице.
(273495)
063/278-421. (273308)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
35 квм, намештен. Тел.
064/320-85-05. (273365)

СТАН за издавање, центар, двособан, ЦГ, I спрат.
Тел. 061/657-70-27.
(273186)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан, 64 квм, V,
ЦГ, лифт, усељив, 52.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(273383)

МИСА, Тргопродуктове
зграде, двоипособан, 65
квм, ЦГ, 35.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(273393)

ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици. 064/490-78-50.
(273312)

ИЗДАЈЕМ собу код Економске школе, повољно.
065/662-60-33. (273396)

КУЋА, Старчево, 68 квм,
двориште, засебна , опремљена, 80 евра. 064/30580-73. (273221)

ЛОКАЛ издајем код Аутобуске станице и пијаце,
Ослобођења 3. 063/372124. (273359)

ПОТРЕБАН радник са искуством за рад у ћевабџиници. 064/187-37-54.
(273151)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)

ДОЊИ град, двособан, 41
квм, II, ТА, 17.500. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(273393)

ТЕСЛА, двособан, VI od
VII, 49 квм + тераса, ЦГ,
леп, 30.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901.
(273393)

ДВОСОБАН стан бесплатно, за помоћ старој баки у
кући. 063/849-54-32.
(273434)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ јефтино локал, 10.000 евра, 18 квм,
прометно место, новоградња, Милоша Требињца 5, „Динамо”. 315-707.
(272919)
ПРОДАЈЕМ локал 17,5 у
Тржном центру „Трубач”,
II спрат, 8.000 евра.
063/850-02-66. (272896)
ЛОКАЛ издајем, повољно,
може друга намена, пијаца Стрелиште. 063/240784. (272369)
ПРОДАЈЕМ или издајем
пословни простор, 1.650
квм. 060/312-90-00.
(273195)
ИЗДАЈЕМ у центру пословни простор, 1.700
квм, за све намене.
060/043-52-98. (273195)
ПРОДАЈЕМ локал 60 квм
+ сређен подрум 60 квм,
са уличним излогом, Димитрија Туцовића 10.
063/208-114. (273234)

ПОМОЋНА куварица потребна ресторану.
064/126-83-53. (273214)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кладионици. 062/883-6862. (273193)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Душица” потребан женско-мушки фризер са искуством. Звати после 18
сати. 060/040-20-11.
(273496)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, погодна и за радионицу, већа квадратура.
Услови одлични: двориште, комплетно избетонирано, Максима Горког 70.
063/598-969. (273264)

ПОТРЕБАН домар/чувар,
ПОТРЕБАН радник за ноћ- стартна дневница 1.000,
ну смену у продавници.
тениски клуб. 060/362-22060/300-93-09 (СМС)
26. (273460)

ТЕСЛА, фризерско-козметички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23.
(273270)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, угао Карађорђеве/Његошева 60 квм + башта 50 квм, застакљена,
кафић или друга делатност. 060/441-11-23.
(273270)
ПОВОЉНО издајем вишенаменски локал у центру,
зграда „оловка”, приземље, 21 квм. 064/886-7523. (273305)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (273493)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (273376)

ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo Koncept тражи електричара са
искуством. Биографију послати на office@carboconcept.com или позвати на
069/334-54-42 од 8 до 16
сати радним данима.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара Душана 2. 063/725-71-70.
(273392)

БИЛИЈАР КЛУБУ 9 потребна конобарица-конобар.
Тел. 065/801-77-04 (СМС)

НОВОГРАДЊА, Кутков,
Милоша Требиња 5, 17
квм, ЦГ, 11.500. „Мустанг”, 062/226-901.
(273393)

WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
категорије, виљушкариста
и физички радници.
062/446-285. (272909)

ПРОДАЈЕМ пословни простор, Његошева 1, 116
квм. 066/346-690.
(273390)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за роштиљем. Локал у центру.
Браће Јовановић, 063/834- ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
88-10, 063/897-55-04.
(273476)
(272869)
ПОТРЕБНА жена за спре- ПОТРЕБНА радница за
рад у бифеу. 064/145-80мање. 060/043-52-98.
06, М. Пијаде 26. (273479)
273195)

ИЗДАЈЕМ разрађен локал
у Ул. Димитрија Туцовића.
064/060-64-20. (273430)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
311 квм. Тел. 064/823-6231. (273431)
ПОТРЕБАН магацин од
100 до 150 квм. Тел.
063/354-122. (273432)
СТРОГИ центар, леп локал, 65 квм, издајем, плус
паркинг. 063/240-817.
(273494)

ХИТНО потребна радница
са искуством, у новоотвореном кафићу у Ул. Браће
Јовановић 17. Доћи лично
на разговор од 9 до 16 сати (273210)

ПОНУДА

ФИРМИ PAN BAU MAX
doo потребни помоћни
радници, тесари и зидари.
Сигурна и редовна исплата на недељном нивоу, високе дневнице. 013/403639. (273450)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију. Радови на висини. 063/663464. (273482)

ФРИЗЕРСКОМ салону потребан мушко-женски
фризер. Тел. 061/552-2122. (273254)

ПОСАО

ПОТРЕБНИ радници у
производњи дрвене амбалаже „Рас” д. о. о. Старчево. 013/631-066. 631-166.
Време од 6 до 14 сати.
(272965)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (273396)

КУВАР потребан ресторану. 064/126-83-53.
(273214)

ПОТРЕБНИ радници са већим искуством за прање и
улепшавање возила. Услови одлични. 060/707-6725. (272696)

ПОТРЕБНИ радници за
посао конобара у кафићу.
060/362-22-21. (273460)
ЦЕНТАР, Дом омладине,
опремљен, 80 квм, 16.000
евра. Контакт, 066/64542-26. (/273470)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у слот клубу Kentucky”. Контакт 064/98988-89. (273471)
ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни вредни и одговорни људи. 064/241-45-14.
(273475)

РЕСТОРАНУ „Падрино”
потребан конобар/конобарица. 013/334-000,
066/372-774. (273485)
ПОТРЕБНЕ раднице у продаји у ресторану у „Авив
парку”. Тел. 064/643-4122, 013/377-230. (273277)
РЕСТОРАНУ у центру потребна спремачица за
сменски рад. 064/149-9973. (273255)
ШТАМПАРИЈИ потребан
помоћни радник са Б категоријом, са или без искуства. 063/295-789 после
16 сати. (273492)

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
тражи:
1. возача Ц категорије
2. водоинсталатер
3. зидар-тесар
4. физички – помоћни радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

Петак, 22. фебруар 2019.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/062-2279. (273263)
ПОТРЕБНА два радника.
„Самиго инвест”. 063/389972. (273266)
ПОТРЕБАН радник за
уградњу ПВЦ столарије.„Самиго инвест”.
063/389-972. (273266)
РЕСТОРАНУ „Royal” у
Авив парку потребни радници. Тел. 063/216-788.
(273293)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 062/339279. (27271)
ПОТРЕБНИ бравари за
ремонт. Драган, 063/425125. (2733429
КАФИЋ CRUISER тражи
конобаре и конобарице.
064/136-00-27. (273341)
FAST FOODU Грил бум
потребне жене за рад на
роштиљу. 064/323-92-77.
(273340)
РЕСТОРАНУ Poco Loco
потребан пекар. 013/355222. (273340)
ПОТРЕБАН радник на бувљаку, старости до 45 година. 064/147-18-52.
(273348)
ГОЛУБ такси тражи возаче таксија, пријаве на
ivana.milosavljevic@bede
mes.com 060/663-64-63.
(273367)
ТРАНСПОРТНОМ предузећу потребан административни радник. Услови:
економски техничар, енглески језик. CV слати на
svetlana.flamengo@gmail.
com 064/214-33-92.
(273400)
ПОТРЕБАН пекар и радница за рад у пекари.
069/379-02.20. (273410)
ПОТРЕБАН радник и сервисер беле технике.
063/329-340. (273413)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње хитно потребне конобарице. Тел. 349-93-43.
(273424)
ПОТРЕБНА медицинска
сестра фармацеут, фармацеутски техничар, помоћна радница, не старија од 35 година. 064/88888-00. (273436)
ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у мењачници на 4 сата. 063/436-828. (273440)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у производњи бетонске галантерије. 063/225130. (273433)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, сејанац, одвоз
шута малим кипером до
два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
„Њускица 013” шетамо
ваше кућне љубимце.
Email:
njuskica013@gmail.com.
Тел. 062/964-59-29.
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (271300)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(272153)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (271653)
ИЗРАДА, конструкција,
хала, биндера, гараже,
коване ограде – капије,
грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (272987)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (271690)
РАДИМ глетовање, керамику, молерај и остале
унутрашње радове. Тел.
061/249-10-00. (4802)

ОГЛАСИ

Потребна особа до 40
година старости за
рад у производњи
фирми која се бави
услужним сечењем и
кантовањем плочастог
материјала. Услов ССС
и дозвола Б категорије.
Пријаве mailom:
stefanymil@gmail.com
и телефоном на
065/381-65-25 радним
данима од 8 до 16 сати.

(5/273316)

18

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (273226)
СРПСКИ: часови за основце, средњошколце, студенте. Припрема пријемних,
контролних. 064/462-3764. (273246)
РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (273274)
КОМБИ превоз робе и мање селидбе. 069/129-7271. Никола. (273275)

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

marketing@pancevac-online.rs

КЕРАМИЧАР, припема и
постављање свих врста
керамичких плочица. Повољно. Тел. 063/744-0824. (273451)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, кошење траве,
фрезирање, сејање траве.
064/196-17-32. (273467)

КРОВОВИ, поправка старих и израда нових. Зидање и малтерисање. Тел.
060/373-56-01, Тел.
061/133-40-38. (273458)

УСЛУГЕ

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, песка, сејанца,
ризле, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (273461)
ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (273465)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (273466)
КРОЈЕЊЕ, дугогодишње
искуство. 060/013-31-19.
(273326)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (273469)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (273469)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”.(273202)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (246167)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 063/811-74-89, Јовичин. (273202)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако др- МАСАЖА, релакс за потпуно уживање, опуштање
во које вам смета.
вашег тела. 065/269-94063/369-846 (273265)
87. Марија. (273478)
ИЗРАДА/МОНТАЖА конВОДОИНСТАЛАТЕР,
струкција, ограда, тенди,
уградња, одржавање воде, надстрешница, тенди, надСВЕ врсте физикалија,
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
канализације, кабине,
стрешница, услужно теутовар/истовар, рушење,
мерцедес камионом, радславина, бојлера, котлића. ренскок заваривање.
чишћење, разбијање бето063/836-84-76. (272329)
ници. Повољно. Вук.
060/424-29-93. (273292)
на, селидбе, одвоз шута и
063/278-117, 064/176-91непотребних ствари и
85. (272709)
слични послови. Дејан,
МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ ИЗВОДИМО гиспарске и
061/626-14-50. (273469)
БАЛТОКАД када, обнова
радови, квалитетно и
молерске радове.
глазуре, пластифицирање,
уредно. 066/933-67-90.
КРЕЧЕЊЕ,
глетовање,
по065/467-41-11.(273309)
28 година с вама, гаран(2724253)
ставка гипса, демит фасација. www.baltokad.co.rs.
да, ламината, керамике,
МАТЕМАТИКА, искусан
065/347-55-02, 011/288проверите. 062/816-66ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
професор, часови за
30-18. (и)
78. (273486)
бојлера, шпорeта, индика- основну и средњу школу.
тора, разводних табли,
060/434-45-01. (273322)
инсталација. Мића,
ModEkolo d.o.o. Beograd raspisuje konkurs
ПРЕВОЗИМО кипером по064/310-44-88. (272680)
вољно, песак, шљунак, риza pozicije u Pančevu
ВОДОИНСТАЛАТЕР: резлу, одвозим шут.
новирање купатила, вен064/354-69-94. (273303)
Vozač teretnog motornog vozila
тили, славине, одгушење
канализације одмах.
Opis posla:
061/193-00-09. (272712)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу• Zaposleni će raditi na poslovima vozača teretnog
шење судопере, купатила,
vozila
АЛУ ПВЦ столарија, роадаптације, поправке, залетне, комарници, венеIdealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
мене, одмах. 013/331-657,
цијанери, тракасте завесе,
uslove:
064/495-77-59. (273333)
уграђујем/поправљам.
• Vozačka dozvola C kategorije
063/882-25-09. (272666)
• Minimum srednja stručna sprema - poželjno
ЧИШЋЕЊЕ олука, висинМОЛЕРАЈ, столарија,
tehničkog usmerenja
гипс, обраде око прозора. ски радови. 065/535-24• Poželjno iskustvo na poslovima vozača teretnog
56. (273328)
063/893-39-94. (273206)
motornog vozila minimum dve godine
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata
ВОДОИНСТЛАТЕР, реноТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација, вирање, купатила,с лавиRukovalac građevinskom
вашег ТВ-а, ИПТВ и анте- не, вентили, поправке, одгушења канализације одна плус. 064/866-20-70.
mehanizacijom
мах. 061/193-00-09.
(273280)
(273217)
Opis posla:
• Zaposleni će raditi na poslovima Rukovalac
РАДИМО све физичке поАЛУ ПВЦ столарија, коgrađevinskom mehanizacijom
слове: рушења кућа, зидомарници, ролетне, венева, шупа, ископи, кошење,
Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
цијанери, уграђујем, пообарање стабала.
uslove:
прављам, замена гуртни.
064/122-69-78. (273370)
• Vozačka dozvola C kategorije
064/181-25-00. (273228)
ОБАРАЊЕ стабала, иско• Minimum srednja stručna sprema – poželjno
пи, чишћења тавана, руtehničkog usmerenja
КЕРАМИЧАР са дугогоди- шења, бетонирања, одно• Iskustvo na poslovima Rukovaoca građevisnkom
шњим искуством квалишење ствари. 060/035-47mehanizacijom minimum dve godine
тетно, педантно и повољ40. (273370)
• Poželjno posedovanje ADR sertifikata
но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (273230)
Radnik na čišćenju u industriji
ВАШ МАЈСТОР – све врКОМПЈУТЕРИ: сервис,
сте поправки у кући.
Opis posla:
оправка, инсталација но061/244-67-84. (273386)
• Zaposleni će raditi na poslovima industriskog
вих компоненти, чишћеčišćenja i pranja i sanaciji ekoloških akcidenata
ње, брзо, повољно.
060/351-03-54. (273240)

Preduzeće Brako Wire Products d.o.o, Pančevo,
raspisuje оglas za prijem

radnika u proizvodnji
Uslovi: Srednja stručna sprema – poželjno mašinska
Neosudjivan
Radna, zdravstvena sposobnost
Bigrafije slati isključivo na e-mail: info@brako.rs
Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Neće biti prihvaćena raspitivanja telefonom ili lično.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно. 064/238-91-31,
013/377-930. (273402)

Idealan kandidat trebalo bi da ispunjava sledeće
uslove:
• Zdravstveno sposoban
• Poželjno iskustvo na poslovima industriskog
čišćenja

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења.
Монтажа санитарија.
062/382-394. (273407)

Zaposlenima nudimo siguran posao u kompaniji koja
je lider na tržitu u oblasti industrijskog održavanja i
uslugama u oblasti zaštite životne sredine kao i prostor za napredovanje i usavršavanje.

КРЧЕЊЕ корова, траве.
Подсецање дрвећа, грања,
дворишта, викендице, воћњаци. 061/301-49-58.
(273427)

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijave na
mail posao@modekolo.co.rs ili lično svakog radnog
dana od 12 do 14h u prostorijama firme u Pančevu,
ul. Utve Zlatokrile 9.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну
средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 14. 02.
2019. године, донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА Реконструкција постојећих објеката у
манипулацији и уградња нове опреме у циљу прилагођавања система за постројење Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево, на катастарским
парцелама бр. 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541,
3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1, 3555, 3557,
3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и 3576 КО
Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.
Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта
бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати
негативних утицаја на животну средину уколико се
испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.

На основу одлуке Надзорног одбора донете на IV
редовној седници дана 01. 02. 2019 године, а све
у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације који је усвојен правноснажним Решењем Привредног суда у Београду Рео.бр.28/15 од
20.05.2016 привредно друштво ТЕХНОХЕМИЈА
АД БЕОГРАД, Вилине Воде 47,

О ГЛ А Ш А ВА
продају непокретне имовине
путем јавног надметања
Предмет продаје је непокретна имовина и то:
1. Пословни простор у Панчеву, у Улици Николе
Тесле бр. 5, укупне површине 138 m2, (87 + 51 подрум), саграђен на кат.парцели 4148/2, уписан
у лист непокретности 16129 КО Панчево, чија је
почетна и минимално прихватљива цена
60.000,00 евра, у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате. Имовина се
купује у виђеном стању и постојећем правном
статусу, а може се разгледати дана 26. 02. 2019.
год од 12 до 13 сати.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 10% почетне
цене непокретности у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом
на редни број и то на текући рачун Продавца број
150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac закључно са 01. 03. 2019. године.
Јавно надметање одржаће се дана 04. 03. 2019.
године у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде
47, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње
у 10 сати, а завршава се у 11.50, на истој адреси.
Јавно надметање за пословни простор у Панчеву
почиње у 12.30.
Ако проглашени Купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену
у року од 8 дана од дана проглашења купца губи
право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени
купац. У конкретном случају, купопродајни уговор
потписује се у року 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца. Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 3 радна
дана од дана јавног надметања.
Особа за контакт – Aбрамовић Ивана - телефон
066 /822-00-06.

Петак, 22. фебруар 2019.

УСЛУГЕ

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (272997)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
(273274)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(273274)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(273274)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
(273274)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови, ламинат. 061/283-6641, 064/390-00-87.
(273283)

ОГЛАСИ

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

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих нових кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (273447)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником, уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, ролозаштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (273360)

„РОЛО НАЈ” вам нуди: поправку, уградњу ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
туш-кабина, хармо-врата,
роло-челична заштитна
врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(273335)

СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (273274)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(273274)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26,„Електроизградња”.(273202)
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (273441)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (246167)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници. Повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (272709)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-4463, 063/811-74-89, Јовичин. (273202)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој

ДРАГИЦИ БОГДАНОВИЋ

ВОЈИ НОВКОВУ

1941–2019.

Вишедеценијско познанство, сарадња, пријатељство и године проведене заједно.
Твоја смрт ће повећати нашу жалост и тугу, а време
неће утицати да икада заборавимо доброг човека и
друга.
ЖИВКО и КОВИЉКА МАРЧЕТА, СЛОБОДАНКА
РОКСИЋ, ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ и ИВИЦА РИСТИЋ

Сахрана ће се обавити у петак, 22. фебруара 2019.
у 13 сати на Новом гробљу.
од супруга ЉУБОМИРА и њене деце
КАТАРИНЕ, МЛАДЕНЕ и ЗОРАНА

(12/273219)

(101/273453)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљача моторног чамца на име Голубовић Владислав, под бројем 164/87-07, од 31. 07.
1987. (273188)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу бр.
49089 издата 22. 6. 2010,
на име Милан Пилар.
(273182)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту издату
од АТП-а на име Стојна
Петровић. (273220)
ПОТРЕБНА масерка за релакс опуштајућу масажу,
може почетница. 061/29896-69. (273371)
ОГЛАШАВАМ неважећм
дозволу за управљњање
моторним чамцем б р.
21570/04 издату 3. априла
2004. на име Милан Петровић. (273368)

ВОЈИСЛАВ НОВКОВ
ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ
Драга моја, тешим се да је твој бол престао, али
мом срцу утехе нема јер знам да туга за тобом
неће проћи никад.
Кћи МЛАДЕНА, унук ИВАН и зет ДРАГАН

19. IX 1935 – 14. II 2019.
Био си однекуд са звезда, сав од праведности и
брижности створен.
Зато се ниси угасио. Само си једне случајне вечери, некој својој звезди, златних се очију вратио.
Нека те анђели чувају.
ДУЊА, СРНА, ВЛАДАН, ГОРАН и МИРЈАНА

(94/273453)

(39/273282)

Последњи поздрав драгој мајци
Последњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЦИ БОГДАНОВИЋ
од кћери КАТАРИНЕ и зета ПЕРЕ,
унуке ИВАНЕ и ЈЕЛЕНЕ
(100/273453)

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
1934–2019.

Моја прва звездо,
од сина МИЛАНА, снаје САЉЕ, унуке НИНЕ
и зета НИКОЛЕ

Последњи поздрав
вољеној нани

(3/273191)

ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ

Последњи поздрав драгој мајци

Нано моја, волим те до неба и назад.
Твоја ИКИЦА
(103/273453)

ДРАГИЦИ
БОГДАНОВИЋ
од унуке ЈЕЛЕНЕ,
праунука ДУЊЕ
и НИКОЛЕ, зета
МАРКА, пријатеља
МЛАДЕНА.

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
1934–2019.

ДРАГИЦА БОГДАНОВИЋ
Драгој нашој нани последњи поздрав од сина
ЗОРАНА, снаје ВЕРИЦЕ, унуке АЊЕ и МАРИЈЕ

Вољени никада не
умиру, докле год има
оних који их се сећају.

од сина БРАНИСЛАВА, снаје ЈЕЛЕНЕ
и унука АНЕ и АЛЕКСЕ
(5/273191)

(104/273454)

(102/273453)

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

ВЛАДЕ БОГОЈЕВИЋ

ВЛАДЕ БОГОЈЕВИЋ

Поносни смо што смо те имали и хвала ти што си
оставио најлепша сећања не себе.
Не постоје речи којима бисмо ти се захвалили за
све радости које си нам пружио.

Заувек ћемо те памтити по великом срцу које си
несебично свима нама поклањао.
Захвални за љубав, нежност и доброту.

Ћерка РАДМИЛА, зет СПАСОЈЕ, унук ДЕЈАН,
унука ЈЕЛЕНА, прија ВУКОСАВА и зет ПРЕДРАГ

Син ЉУБОМИР, снаја ДРАГАНА, унука
МИЛИЦА, унук МОМЧИЛО, праунук
ЛАЗАР и зет ЈОВАН

(113/273488)

(112/273487)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 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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Петак, 22. фебруар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
драгој куми

15. фебруара 2019, у 87. години преминуо
је наш драги отац, свекар и деда

ЈЕЛИЦА БИРЦЛИН
Рођ. Морар
1944–2019.

СЕКИ

У срцу моје маме,
и моје срце је куцало...
Од сада ће у мом срцу кацати твоје срце мама.
Твој син
(27/273250)

ВЕСЕЛИНКА ЂУРЂЕВ
Поводом смрти госпође Веселинке,
упућујемо породици искрено саучешће.

Заувек у нашим
срцима.
ЉУБА и ЗОРАН
са породицом
(97/273446)

ДАЧА и ПАЈКО
„AL SISTEM”, ПАНЧЕВО

БОРИВОЈ БЕШЛИН
1933–2019.
Сахрана је обављена 16. фебруара 2019,
на Католичком гробљу.
Његови: ДЕЈАН, ИВАН, МАРИЈА,
СУЗАНА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОР

(95/ф)

(89/273419)

У петак, 15. фебруара 2019. преминуо је наш вољени

ЈЕЛИЦА БИРЦЛИН

ВЕСЕЛИНКА
ЂУРЂЕВ

Рођ. Морар
1944–2019.

1929–2019.
Последњи поздрав вољеној мајци, баки и свекрви од сина МИРОСЛАВА, унуке МАРЛЕНЕ
и снаје ЈЕЛЕНЕ
(28/273259)

РАТКО БАРОШ
1942–2019.

19. фебруара 2019. године напустила нас је наша
вољена мајка, ташта и бака

Сахрана је обављена 16. фебруара 2019.
С поносом ћемо чувати успомене и по добром га
спомињати.
Његови најмилији

Најлепше људске врлине су те красиле.
Чуваћемо успомену
на тебе, твој лик и
све што си нам даривала.

1946–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији:
ћерке СВЕТЛАНА и
СНЕЖА и син ДЕЈАН

Супруг МИЛОРАД, син ЈОВИЦА, снаја
ЈАСМИНА, унука ТИЈАНА и унук БОЈАН

(92/4803)

(44/273296)

(25/273240)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

ДРАГИЦА ИЛИЈЕВСКИ

Кажу да си тражио своју кућу... сад вас је више од пола у њој

ВЕСЕЛА ИВАЧКОВИЋ
рођ. Чингоска
1933–2019.
Била си наша љубав, радост и срећа. Чуваћемо
те заувек у нашим срцима.
Ћерка БИЉАНА, зет ЗОРАН и унука КАЛИНА
(79/273395)

РАТКУ
БАРОШУ

РАТКО БАРОШ

С љубављу и поштовњем
чуваћемо те од заборава.

Драга наша ујна

ДРАГИЦА
ИЛИЈЕВСКИ

ДРАГИЦА
ИЛИЈЕВСКИ

Сестра ДАРА, зет
МИЛАН и сестрић
МИША с породицом

ЈЕЛЕНА и МИЛАН са породицама

Последњи поздрав од
сестре ЈЕЛИЦЕ с породицом

(87/273414)

(77/273381)

(45/273297)

Последњи поздрав
нашој стрини

14. фебруара 2019. преминуо је наш драги

ВЕСНА ИВАЧКОВИЋ

Последњи поздрав од
ћерке ГОРДАНЕ, зета
СТОЈЧЕТА и унука
МАРЈАНА и МАРИНЕ
с породицама
(46/273298)

Последњи поздрав
нашој снаји и ујни

Последњи поздрав од ГОЦЕ, ЈЕЛЕНЕ и ЖАРКА
(80/273396)

Драга наша снајка

ДРАГИЦА
БАТИНИЋ
1934–2019.

ВЕСЕЛА ИВАЧКОВИЋ
Последњи поздрав, мир и спокој твојој души.
МИША и ДАЦА
(81/273396)

Последњи поздрав
прија Драгици од
МИЛЕНЕ и ГОРДАНЕ са породицом
(2/273191)

ВОЈИСЛАВ
НОВКОВ
рођ. 19. IX 1935.
Сахрањен је 16. фебруара 2019, на Новом
гробљу.
Ожалошћени: супруга МЕРИМА, ћерке
СЛАВИЦА и МИРЈАНА са породицама и
сестра МИРЈАНА с
породицом

Последњи поздрав драгој комшиници

ВЛАДЕ
БОГОЈЕВИЋ

ДРАГИЦИ
ИЛИЈЕВСКИ

ДРАГИЦИ

Последњи поздрав
од породице ПОЛИЋ

Породице
ЗАРИЈОВСКИ
и ОБРАДОВИЋ

од заове КРСТЕ,
ЗОРИЦЕ и СЛАВИЦЕ

(114/273488)

(69/273353)

(9/2732129

Изгубих најбољег друга.
Нека те анђели чувају

23. II 2019, у 11 сати

ПОМЕН

(40/273282)

ДРАГИЦА
БАТИНИЋ

тета ВЕСИ

1934–2019.

од породица МИЛОШЕВИЋ и ПАВКОВ
(111/273480)

Последњи поздрав прији Драгици од породице
АЗЕРОВИЋ
(4/273191)

300-820, 300-830

МИЛОРАД
ЂУРОВСКИ

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

ВЕРА НОВКОВИЋ

Године без тебе пролазе, а ми живимо да те не заборавимо.
Породица БОГДАНОВИЋ

(64/273348)

(42/273286)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 22. фебруар 2019.
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Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАН
ПЛАВШИЋ
Почивај у миру стари
друже.

Вољени,

Породица
ЗАГОРАЦ
(110/273477)

ДРАГАНУ ПЛАВШИЋУ ПЛАВОМ

ЗОРАН ТОМИЋ
Навршава се година откако си нас напустио и оставио
да тугујемо за тобом.
Мајка ЉУБИНКА и сестра ВЕСНА с породицом
(54/275318)

РУЖИЦА
БОЧЕРЕГ
од другова: МИШО, ДРАГО, ДАЛИБОР ЖУЋО, ЗОРАН ВАСИЋ, КЕКА,
ДРАГАН САНИТАРАЦ, ЧЕДО, КРТОЛА, ЦВЕТИЋ, ЈОЦА ВУЛКАН, СИНГЕР,
ТМУШИЋ, ГРЧКО, КАЈМАН, СИМО БРАШО, ДРАШКО, МИЋО ПРИЗМА,
СВЕТО, ЛУГАР, РАДОВАН МИЛИЋ, РОБИ ХЕРМАН, АЦА ХАЈДЕР, ЈОЦО,
ЗОРАН ДАМЈАНОВИЋ, МАРКО ХРИБ, ВЕСКО, ДРАГАН РУЖ, ЦАРАН,
НЕМАЊА, ЈОЦО ДИЛ, БОБАН РАДОВИЋ, ЦОЈА, МИКИ, ЗОКИ СТАНКОВ,
КНИНЏА, КРАВЧЕНКО, МАРИНАЦ, ЂЕРА БЕРИЋ, МЕДАН, КИЧКИЛА,
МИКСЕР, ГАШО, ГОРАН ПТИЦА, КОРАЋ, ЖЕЉКО, ВЕРИЦА – МИЛОМИР,
ЖИКС, БУДА ВИШЊИЋ, ЦИЦВАРИЋ, МАРКО РАШЕТА, БАНЕ АЈДЕР,
МАГЛОВ, ВОЈО МИЈАКОВАЦ, ЈОЦО МИЈАТ, ВЛАДО ПЕКАР и КАРЛО

Једини

Заувек ћеш остати у мом
срцу.
Син СЛАВИША
(18/

У суботу, 23. фебруара
2019, у 10.30, даваћемо
шестомесечни помен
нашем драгом

ЗОРАН ТОМИЋ
Био си са нама и уз нас свакога трена, а сада си нам само успомена.
Заувек твоји: МАЈА, НИНА и АЛЕКСА
(55/273318)

Годишњи помен

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 23. фебруара 2019,
у 11.30, на Православном гробљу у Старчеву, дати четрдесетодневни помен нашем
драгом

(105/273455)

12. фебруара 2019. године престало је да куца племенито срце наше мајке и супруге

ТРАЈЧЕТУ
ПИСЛЕВИЋУ

Последњи поздрав комшији

Време пролази, тугу не
брише.
С љубављу чувамо успомену на тебе.

ИЛОНКЕ КОМЉЕНОВИЋ

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

Док будемо живели остаће вечна празнина и туга
за тобом, живећемо са успоменама и сећати се
свега лепог што си нам пружила док нас судбина
поново, тамо негде, не буде спојила.
Твоји синови: ВЛАДИМИР и ДЕЈАН
и супруг БРАНИСЛАВ

Заувек у нашим срцима.
Породица ПОПОВИЋ
(83/273401)

9. фебруара 2019. преминуо је наш вољени

ИВАНУ
ЈОВАНОВУ

(98/273449)

(50/273307)

од станара у Војвођанском булевару 32

Трогодишњи помен
брату

23. фебруара навршиће се година дана од
смрти

Чувамо те у срцима и
мислима.
Породица ЈОВАНОВ

(22/273236)

(74/273323)

Последњи поздрав деверу и стрицу

ДУШАНУ
ЛАЗИЋУ
ИЛОНКА
КОМЉЕНОВИЋ

од колега
из Одржавања

1957–2019.

(82/273390)

Последњи поздрав драгој
комшиници

Супруга СОЛУНКА, син
СВЕТИСЛАВ, ћерка
СНЕЖА, зет БОРИВОЈЕ,
унуци МИЛЕНА,
МИЛАН и САНДРА,
праунуци СТРАХИЊА,
ЉИЉАНА и ЛУКА

ЗОКИ

СТОЈИ ВИНЧИЋ

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ

од комшија
ВИЛИМОНОВИЋА

Породица МИЛЕТИЋ
(94/273442)

(58/275329)

После кратке и тешке болести 18. фебруара 2019,
у 85. години, напустила нас је наша

Последњи поздрав
вољеном

од брата ЗОРАНА
и сестре ЗОРЕ
с породицом
(109/273473)

Прошле су три тужне
године за вољеним
братом

ЈОВЕ
СТАНОЈЕВА
из Сакула
Остали смо да тугујемо за тобом.
Отац АНЂЕЛКО, мајка
СПАСЕНИЈА, супруга
СЛАЂАНА, ћерке
АЛЕКСАНДРА
и ДАНИЈЕЛА
са породицом и брат
МИЛЕ с породицом

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ
ПЕЦА
25. II 2001 – 25. II 2019.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Син НЕНАД
с породицом

(70/273357)

(91/273426)

Вољени наш

ЧЕДА
БЕЧЕЈСКИ
1933–2019
Последњи поздрав
од породице
(85/273404)

СТОЈА ВИНЧИЋ
1934–2019.
Ожалошћени: син БОЖО, ћерка МАРИЈА,
снаје ЗОРА и БОЖАНА, унучад, праунучад
и остала родбина
(57/273324)

БОГОЉУБУ
АЛЕКСИЋУ
ВИЦАНУ

ДУШАНОМ
ЛАЗИЋЕМ
24. VII 1961 – 27. II 2016.

ШЕГИ

од супруге
МИЛЕНИЈЕ

Чувамо те од заборава.

(30/273257)

Твоја сестра ЉИЉА
са породицом

Прошло је најтужнијих шест месеци у нашим животима.
Недостајеш бескрајно!
Твоји најмилији

(108/273473)

(71/273362)
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22. фебруара 2019. године у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву, одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

27. фебруара навршава се десет година откако није са нама

КРУНА ПЕТКОВИЋ
2009–2019.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твој супруг МИРОСЛАВ, син НЕБОЈША с породицом
и ћерка НАТАША са породицом

РАДОЈКИ ДАБИЋ

(56/273322)

рођ. Вицановић
1972–2019.

Прошло је четрдесет дана откада није с нама
наш драги

Навршава се четрдесет
дана од смрти мог братанца

БОРИСАВ САВИЋ

БОРИСАВА
САВИЋА

Живиш у нашим мислима, срцима и заувек ћеш остати у њима.
Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР,
синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, брат ЗОРАН, снаја МАНУЕЛА,
братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО

1947–2019.
Супруга СЕЛЕНА, син ПЕТАР и ћерка
ЈАСМИНА с породицама
(48/273300)

(49/273001)

(37/273279)

Прошло је четрдесет тужних и болних дана откако није са нама наша мила и вољена мајка

РАДОЈКА ДАБИЋ
Стара, много нам недостајеш!

22. фебруара, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашој нани

Предуга је година откада ниси са нама наша најдража

РАДИНКА
ОБРАДОВИЋ

РАДИНА ОБРАДОВИЋ НАНА
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Недостајеш...
Породица
ОБРАДОВИЋ

Твоја ћерка ДАНИЦА, зет ДУШАН, унуци
МАРКО и МИША са породицом

(68/273353)

(106/273456)

Наш драги брат и ујак

1947–2019.
Никада те неће заборавити.
Твој стриц СТАНОЈЕ и
стрина ИВАНКА

23. фебруара 2019. године, у 10 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем драгом

РАДОШУ ВУЧКОВИЋУ
28. II 2018 – 28. II 2019.
Вечно у срцима и мислима.
Породица
(36/273273)

Петнаест дугих година бол и туга не престају

Нашем

Твоји ПЕЦА и САЛЕ
(38/273279)

ВАСА ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2019.
Живи у нашим мислима, сећањима и успоменама и
живеће све док је нас.
Твоја сестра РУЖИЦА и сестричина ДАНИЦА
(63/273345)

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
23. II 2004 – 23. II 2019.

ВАСИЛИЈУ
ЋИРИЋУ

Ожалошћени: мајка ДРАГИЦА и брат МАРКО са породицом
(1/273189)

23. II 2005 – 23. II 2019.

РАДА ДАБИЋ
Траг који си оставила у нашим срцима неизбрисив је,
недостајеш нам.
Волећемо те заувек.
Твоја кумица ЈЕЛЕНА, кума ДРАГАНА, кум ДРАГАН и
кум ГОЈКО
(47/273294)

У суботу, 23. фебруара
2019, навршава се четрдесет дана откада ниси
с нама наш вољени

У суботу, 23. фебруара
2019. године, у 11 сати,
на гробљу у Глогоњу,
даваћемо годишњи помен нашој драгој

МИШИЋ

Дани, године, прошли
су са тобом, а без тебе.
Сваки фебруар отвара
скривена места у души, враћа сећања.
За добро и љубав треба израсти.

Једногодишњи помен
24. фебруара, 2019. године

ЗОРАН
ПЕРИН

Твоја породица

РАДМИЛА

РАДОМИР

2009–2019.

2001–2019.

У неизбрисивом сећању.

ПОРОДИЦЕ
(24/273237)

ТОНЕ
АНГЕЛОВСКИ

ЉУБИЦИ
ЈОВАНОВИЋ
ЉУБИКИ

Твоје ћерке ВЕРИЦА
и САЊА са породицом

Сећање и тугу чувамо у
срцу.
Ћерка ВЕСНА и унука
ЉУБИЦА са породицама

(93/273435)

(52/273311)

(62/273344)

МИЛЕВИ
ПАВКОВИЋ
1928–2018.

300-820, 300-830

2013–2019.
Заувек си у нашим
срцима и мислима.

Заувек ће бити у нашим
срцима.
Син ВАСА и ћерка
ЉУБИЦА са породицама

Твоје: ДАНА,
САШКА и МИРА
са породицом

(76/273387)

(86/273412)

Петак, 22. фебруар 2019.
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Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са
нама наша вољена

ДЕЈАН ДАНКУЦ

22. фебруара 2019. навршавају се четири
године од смрти мог јединог сина

Не постоји време које умањује тугу. Ти си
у сваком нашем дану, сузи и болу за тобом.

КРУНА СПАСИЋ
1937–2017.

Мајка СЛАВИЦА, отац МИТА, син ДИАН,
брат СРЂАН, снаја АНА, братанци
МИХАИЛО и ДУШАН
(6/273200)

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.
Сећање на драге родитеље

Твоји најмилији

ВЕЛИМИРА БАЈАГИЋА

ВЕЛИКИНАЦ
(41/273285)

У срцу туга, на гробу тишина.
У кући велика празнина.
Вечно ћеш бити у мом срцу и мислима.

Помен драгим родитељима, баки и деки

Неутешна мајка МИЛЕНА

МИКИЋ

(7/273200)

СВЕТОЗАР

БЕБА

2011–2019.

2015–2019.

26. фебруара навршавају се две тужне године
откако нас је напустио наш драги

С љубављу, поштовањем и поносом чувамо успомену на вас.
Ћерке ЈЕЛИЦА и ВЕРИЦА с породицама
(13/273222)

СРБИЈАНКИ

и

23. II 2011 – 23. II 2019.

СЛОБОДАНУ
23. VIII 2018 – 23. II 2019.

СТЕВАН НАЂ
27. фебруара дајем шестогодишњи помен никад непрежаљеном

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се парастос обавити у
суботу, 23. фебруара 2019, у 11.30, на гробљу Котеж

С љубављу и поштовањем његови најмилији

СВЕТЛАНА и МИЛАНА
(23/273237)

(35/273273)

МИКИЋ

23. септембра 2019. године, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашем

ЈАНЕТУ ЂОРЂИОСКОМ

СЕЋАЊЕ

„Ко изгуби дете у себи изгубио је највреднији део”. С.
Ј. Ленц
Помен даје отац ЉУБЕН
(10/273127)

23. фебруара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен, на
Старом православном гробљу, нашој драгој мајци, ташти, баки и прабаки

СЛОБОДАН

СРБИЈАНКА

23. VIII 2018 – 2019.

23. II 2011 – 2019.

Лепа сећања на вас заувек остају.
Сестра и заова СЛОБОДАНКА са децом
(17/237225)

Прође тужна година пуна бола и туге

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

КОСАРИ МАРКОВ
Њене ћерке: РУЖИЦА, ДРАГИЦА и ЉИЉАНА са породицама
(11/273218)

СЕЋАЊЕ

21. фебруара 2019. навршава се четрдесет дана откако нас је напустио наш драги отац и
деда

БОГДАН ДУКИЋ
2018–2019.
Вољени никада не умиру.

БРАНКУ РАДИВОЈЕВИЋУ

Твоја породица

ДАНИЦА
ЛАЦКОВ
рођ. Жебељан
21. II 1972 – 21. II 2019.

Твоји најмилији: супруга БРАНКА и син
СИНИША

Чувамо те од заборава.
Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ
и сестра МЕЛА

(14/273223)

(16/273224)

У суботу, 23. фебруара
2019. године, у Старчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем оцу
и деди

Нашем драгом зету и
течи

(20/273233)

Сећање на драгог пријатеља.
Прође година.

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2019.
Године пролазе, бол не
престаје, успомена у срцу заувек остаје.
Твоји: мама МИЛОДАРКА и сестра ВИОЛЕТА
са породицом
(43/273289)

ЦВЕТИН
ТАДИЋ
Ожалошћени: ћерке
МАРИЈА и МИЛИЦА
са породицама
(33/2732679

КОРБА
МИЛАНУ
1931–2018.

БОГДАН ДУКИЋ
Породица ВАСИЋ
(21/273233)

Син БРАНИСЛАВ и ћерка ЉИЉАНА са породицом
(19/273231)

БРАНКУ
РАДИВОЈЕВИЋУ
Много нам недостајеш.
Твоји: баба, ДАКА,
тетка и ПАЧА
(15/263224)

АЦА
ЧИНИЋ
1936–2007.
Прошло је дванаест
тужних и болних година без тебе, а ти си
самном.
Твоја ЗОРА
(8/273204)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 23. фебруара, у 11.30, давати полугодишњи помен, на Новом гробљу

Заспалом анђелу

ЛАНИ МИЛАНИ
БАРАЛИЋ

У суботу, 23. фебруара 2019, у 10 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву,
одржаће се шестомесечни помен нашој

ГОРАНУ СТАНИШИЋУ
Ожалошћени: мајка МИЛКА, супруга РУЖИЦА, син МИЛОВАН,
сестра ВЕСНА и сестрићи МИХАЈЛО и ДУШАН

Рођ. Гаћеша

(75/273377)

СНЕЖАНИ ЦИВРИЋ
МАРКОВ
1965–2018.

Желимо вечни мир и рајске вртове.
Мајка ВЕРА и ЗОРАН, ЉИЉА и ЈАСА,
ИВАНКА и НЕНАД, БАНЕ и ДРАШКО

У недељу, 24. фебруара, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен

23. фебруара 2019. навршава се шест месеци откад нас је напустила наша драга

Неутешни: супруг МИТА
и син ДИМИТРИЈЕ
(34/273271)

(26/273249)

Прошло је једанаест година откако смо остали
без нашег драгог и вољеног супруга, оца и деде

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТАНКИ АДАМОВИЋ
Недостајеш нам пуно. Почивај у миру.
Супруг САВО, ћерка САЊА, унук ДУШАН,
зет МАРИЈАН и прија ГРАНА

ВИГ ФРЕДИ

(90/273423)

МИЛИЦА
ЧОЈЛАКОВСКИ
Дани пролазе, а туга је
све већа.
Твоји најмилији
(66/273352)

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА
23. II 2011 – 23. II 2019.

1938–2008.
Увек ћемо памтити твој осмех, твој глас и твоју
љубав.

Годишњи помен 24. фебруара 2019.

Прошло је шест месеци откако више није с
нама наша драга тетка

Супруга ИВАНКА, син АЛЕКСАНДАР и унуци
МИХАЈЛО и КАТАРИНА

Чувамо га од заборава.
Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА
(29/273252)

(72/273363)

Сећање на

24. фебруара навршава се шест месеци од смрти
наше стрине и баке

ИГОР НИКОЛОВСКИ ЛАКИ
из Јабуке
1973–2019.

АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋА
25. II 2013 – 25. II 2019.
Заувек живиш у срцима и мислима своји најмилијих
Твоји СТАМЕНКОВИЋИ и ГАГИЋИ

МИЛИЦА
ЧОЈЛАКОВСКИ

Дан за даном ниједан мање тужан и мање болан. Прошло је годину дана откако си тихо и сасвим неочекивано отишао од нас.
Бескрајно нам недостајеш.
Неутешни мајка НАДА и брат ИСИДОР

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Породица
ШУРБАНОВИЋ

(31/273260)

(67/273351)

(61/273339)

МАРИЈЕ СКРОБАН
рођ. Сфера

Годишњи помен нашем вољеном Игору

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Стрина, нећеш бити заборављена никад.
Твоја ДУША са породицом
Почивај у миру.
(53/273313)

ИГОР
НИКОЛОВСКИ

СТЕВАН
МИХАЈЛОВ
23. VIII 2018 – 23. II 2019.
23. фебруара 2019.
навршава се шест месеци откада ниси с
нама. Хвала ти тата
за све дивне тренутке, пажњу и љубав коју си нам пружао током читавог живота.
Твоје ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА
са породицама

ИГОР
НИКОЛОВСКИ
Они које волимо никада не умиру, они
живе у нашим срцима.

из Јабуке
Туга и бол коју носимо
у срцима никада неће
престати. Нека те анђели чувају.
Твоје тетке
са породицама
(32/273261)

Тетка НАДА, теча
АЦА и сестре
ЈАСМИНА и ИВАНА
са породицом

Једногодишњи
помен

У суботу, 23. фебруара 2019. обележићемо шест месеци како ниси с нама

ЈЕЛЕНА
СТЕФАНОВИЋ
25. II 2014 – 25. II 2019.

СЛОБОДАН
ПЕТРОВСКИ
26. II 2009 – 26. II 2019.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Син МЛАДЕН
с породицом

Снаја МИЛИЦА
са децом

(60/273332)

(88/273416)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БАРБАРА КУСТУРИЦА
Много нам недостајеш.

Твоји најмилији
(51/273307)

Шест година без ваше неизмерне љубави и пажње, мили родитељи

ЕРДЕЉАН
(107/273462)

(59/273329)

СЕЋАЊЕ

ТРАИЛОВИЋ

ИГОР
НИКОЛОВСКИ
НАСТА

МИЛЕТНИЈЕ
Породица ТРАИЛОВИЋ
(84/273403)

Заувек у нашим
срцима.
Кумови
(96/273444)

ЈОВО ПЕШИЋ
1992–2019.
Много нам недостајеш.
ВЕРИЦА, БРАНКО
и ДАНИЈЕЛА
(78/283389)

СЛОБОДАН
ПЕТРОВСКИ
2009–2019.

МАРИЈА

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Сестра ЉУБИЦА,
сестрићи ЗОРАН и
СТОЈАН с породицом

16. V 1939 – 20. II 2013.

(65/273350)

и

ЈОВИЦА
4. III 1933 – 6. VII 2012.

Пуно нам недостајете.
Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(73/273364)
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СЛАНИНОМ ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРОЛА
Питање свих гурманских питања последњих дана протекле недеље у Качареву било
је: зашто народ (толико) воли
сланину?!
Поред оног да је здрава, иако
можда баш не знамо зашто, али
(неки) доктори тако веле, убедљиво најисправнији одговор
је: зато што је тако укусна. А
непцима највише прија она која се најпре осети на дим и одмах затим истопи у устима. Баш
као путер, како каже један од
искуснијих домаћих месара.
И не треба сумњати да се на
тридесет другој „Сланинијади”
највише пробала и куповала –
ма, на тоне – управо „шпеција” чије име носи најмаснија
светска манифестација, било
да је месната, домаћа, прошарана, сапуњара, хамбуршка,
панчета, од мангулице...
Али како изабрати најбољу?!
Пробали смо да нађемо одговор и на то питање...
И ове године се на самом улазу у Качарево, по многима светску престоницу месољубаца,
могао осетити онај неодољиви мирис зреле и добро продимљене сланине, а незамислива концентрација масноће
у ваздуху просто је маглила
поглед.
Већ после неколико метара,
по преласку рампе и пруге, у
главној улици почеле су да се
нижу тезге начичкане свакојаким ђаконијама. Тај празник за

очи гурманске убрзо су донекле
помутили бројни „жути прслуци” својим суманутим махањем,
то јест усмеравањем аутомобила на неку од зелених површина, како би вам за паркинг незаконито отели двеста динара.
Али то је посебна прича...
Након што сте се помирили
са судбином и мало олакшали
буђелар, прихвативши тужну
истину да у оваквим ситуацијама не вреди терати мак на
конац, нарочито ако се ради о
бахатим агресивцима орним за
фајт, преостало је само да се
препустите чулима вида, мириса и оном најмериторнијем
– укуса.
Но сама потрага за добром
сланином и другим прерађевинама није нимало једноставна, јер кад сте већ на правом
месту, требало је наћи најбољу
робу. То је у преводу значило
да се није смело подлећи трговачкој благоглагољивости, него веровати искључиво својим
рецепторима. Најважнија је,
наравно, проба на лицу места,
која је овде, хвала богу, одавно
установљена као неизбежан вид

Страну припремио

Јордан
Филиповић

односа продавац–купац. Али
на тих око четиристо штандова човек се брзо дао погубити
– те грицни ону изазовно прошарану сланиницу, те заљути
се овим петровачким куленом,
те не прескачи омега 3 намаз
од мангулице, а да не приповедамо о шварглама, крвавицама или врућим, тек истопљеним чварцима. А где су разне
сорте кобасица, па крашки врат,
печеница или специјалитети
од других исто тако здраво добрих живуљки, попут говедине, ћуретине или коњетине. Kо
воли, нек навали, а они што
муку муче с притиском – опрееез!
У ствари, како сви добро знамо, ниједно претеривање није
исправно, па је зато ваљало мало стати и дубоко размислити
уз неко домаће вино, или занатско пиво, што да не.
Тако смо, овог пута, одлучили да се фокусирамо само на
сланину. Па због ње је све ово,
зар не?

Од панчете до путера
Кренули смо од хале и већих
продаваца, попут месаре „Пап”,
чији власник Петер нуди само
једну врсту – димљену печену
сланину коју он и његови сарадници најпре усоле с минимум два одсто соли и оставе да
две недеље стоји у пацу.
– Мора да буде месната и да
потиче од свиње која је имала
око сто килограма. После иде

на димљење, качи се у пушници и практично се пече на температури од 72 степена, како
бисмо добили мекану сланину. То је заправо комбинација
старинске и модерне технологије, а имамо и тајну коју не

бих да одам – каже Петер Пап,
чија је месара ове године, поред осталог, лансирала софијску кобасицу, пуну меса и благог укуса.

Марија Орсић испред месаре
„Бурјан” наводи да су бројним
гурманима понудили класичну
меснату хамбуршку сланину и
суво сољену панчету, за које користе прву категорију свиња тежине сто двадесет килограма.

РА ЗНИ УКУ СИ, НЕМА САМО ОД ЧОКОЛАДЕ
Обична домаћа димљена – Суши се око четири недеље, након чега се држи у води осам сати. Неколико дана се дими
„на хладно” и потом се качи на промаји.
Панчета – Као претходна, само с много више меса. Понекад
је и зачињена.
„Адидас” – Налик панчети, с више трака меса.
Хамбуршка – Барена, може и печена.
Сапуњара – С леђног дела што већих свиња. Има веома мало меса, а сапуњара од мангулице је потпуно бела.
Има разних арома, засад није измишљена још само сланина
са укусом чоколаде.

Њен колега Јанко Цеснак из
„Плавог Дунава” каже да су најпродаваније барена и панчета,
која је благо запечена.
А напољу прво наилазимо на
Ружицу из Новог Милошева,
која истиче да месо три недеље стоји у соли, суши се недељу дана и онда иде на ветар.
Како сама каже, најбоље су јој
ишле панчета, па бела, то јест
сапуњара, дебела (с мање меса), барена и свежа, која је само усољена.
Панчевац Предраг Вујчић,
некад чак и неколико година
новинар „Панчевца”, већ дуже
време има газдинство и прави
само једну врсту домаће сланине, коју је назвао „путер”.
– Солим све ручно, како ме
је ћале научио. Све то стоји у
саламури и мора да се окреће
сваки други дан. И тако три
недеље. Суши се само пет дана
и потом иде у комору да зри у
хладној просторији. Зрење је
најважније. Свиње набављамо
из Мачве и све морају да буду
преко сто седамдесет кила, јер
је младо месо пуно воде, а то
није добро – каже Вујчић, који
успут додаје и да му је закуп
тезге прескуп, јер је за четири
дана морао да издвоји 18.000
динара.
Живан Ерски нуди домаћу
сланину царске обраде, што
значи да се скидају ребра, па
се соли у саламури, у коју се
дода и мало шећера, да би после четрнаест дана и двадесет
дана на промаји с ложењем
сваког другог дана на мало јачем диму сазрела како треба,
да не буде жилава. Он наводи
како млади воле с више меса,
а старији сапуњаре.

Победничка са Златибора
Недалеко одатле је и штанд
Саве Граорца из Ковиља, који
излаже само производ од мангулице, а на врху тезге окачена је глава једног капиталног
примерка, по свој прилици алфа мужјака, једног од двеста
грла на његовој фрушкогорској фарми.
– Свиње су стално у покрету
и пошто су попасле све што расте у мојој башти, храним их
јечмом и кукурузом, па им косим траву, доносим им отпадно тесто из „Данубијуса”, шаргарепу из Бегеча... Доктори кажу да је мангулица најздравија
због позитивног холестерола, а
исто важи за сланину коју држим двадесет и нешто дана у
саламури, одсолим и три дана
димим. Сапуњара је здравија и

знам да је младе маме дају дечици због плућа – каже овај
Војвођанин с препознатљивим
покрајинским акцентом.
Момци и девојке из Месаре
„Тодорић” са Златибора врло
су речити и радо откривају да
процес саламурења сланине
траје двадесет један дан, расољавање две недеље и да у наредна четири месеца следи, на
висини од дванаест и по метара, сушење на хладном диму
на буковини. Истичу и то да
сланина не сме да буде пресољена; мора да мирише на дим,

јер ако вуче на киселину, то
није добро.
И испоставило се да су говорили истину, будући да су освојили прво место у категорији
занатске сланине, док је њихов земљак Никола Брковић из
Качера био најбољи у конкуренцији домаће сланине.
И тако се отприлике завршила потрага за најбољом сланином, а на крају, када се саберу сви утисци, истине ради,
довољно је само поновити нови слоган манифестације: „Вени, види, триглицериди...”

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.

Петорке из
„Бродоремонта”
Међу овим разиграним
бебаћима, који ће отприлике бити средњег
раста, а обитују у кругу
фирме на тамишком
кеју, има и мужјака и
женки и не зна се ко је
лепши.
Иако неколико људи
брине о тим „малцима”, они су већ стасали за удомљавање,
па би ваљало да се што пре скуће. Нарочито зато што могу
бити верни и одани пријатељи свакој породици.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
063/737-63-98.

Тигрић
Овај тиграсти мешанац познат је
свим житељима насеља Тесла, а
тренутно животари испред једне
зграде, где неколико старатеља
брине о њему.
Он је кицош и често скокне на
дружење до Котежа, па и до центра. Ипак, свакако би био најсрећнији да има свој дом, јер је
веома мазан и разигран, а лепо
се слаже с другим псима и, нарочито, с децом.
Контакт-телефон је 060/513-60-97.

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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

И ШАМОТ У ПАРАМПАРЧАД
Шеснаести тријумф
Динама
У недељу стартују
и девојке

Првенство Србије у атлетици за млађе јуниоре одржано је прошлог викенда у нашем главном граду. У веома
јакој конкуренцији, коју је
чинило око 300 атлетичарки
и атлетичара из целе земље,
запажене резултате остварили су и чланови панчевачких клубова.
Атлетичар Паноније Стефан Лазић освојио је титулу
првака Србије у дисциплини
брзо ходање на 2.000 м у дворани, а до златне медаље је
стигао с новим личним рекор дом, ко ји са да из но си
11:11,48.
У трци на 60 м Дамјан Чикић је заузео девето место,
док је у надметању на 200 м
остварио четврти резултат у
Србији, поставивши и нов
лични рекорд од 24,63 секунде. Иако је чак три године
била млађа од својих ривалки, Ана Драгојевић је заузела седмо место у укупном
пласману у трци на 800 м,
док су се Миља Остојин и

Анђела Кићовић у трци на
1.500 м пласирале на девето
односно једанаесто место. Запажен наступ имао је и Марко Стојиловић у бацању кугле, али је због два преступа
рангиран као осми.
Чла но ви АК-а Па но ни ја
имали су запажен наступ и
на „Белом кросу”, који је одржан у недељу, 17. фебруара,
у Вршцу.
У тр ци сред њо шко ла ца
Александар Дугић је освојио
златну медаљу на 800 м, а у
групи старијих пионирки на
500 м сребром се окитила
Лајчи Штркаљ. Њен брат Занди Штркаљ зарадио је бронзу
у надметању млађих пионира. У групи млађих пионирки, у којој је можда била и
највећа конкуренција, другу
бронзу за Панонију освојила
је Хана Јарамаз. На крају су
и најмлађи атлетичари Нина
Штркаљ и Петар Секуловић
дошли до својих медаља у тркама малишана рођених 2010.
и 2011. године.

МАРИЈА И МИОНА – СЈАЈАН ТАНДЕМ
Изванредан наступ на Првенству Србије за млађе јуниоре у Београду имали су и
чланови Атлетског клуба Динамо, који су са четири вицешампионске титуле додатно обогатили своју ризницу
трофеја.
Првог дана надметања Марија Мркела је у трци на 400
м освојила сребрну медаљу с
временом 58,52, а само секунду је била спорија од нај-

дисциплини је свој рекорд поправила за 25 секунди.
Треба напоменути да је трчање у затвореном простору
много теже него на отвореном, па још боље резултате
ових девојака треба очекивати када буду почеле да трче
на атлетским стадионима.
Следеће такмичење на којем ће чланови Динама наступити, јесте Првенство Србије за пионире у дворани.

Рукометаши Динама настављају суперлигашки поход. Редом
руше ривале, а тренутно су код
броја 16. Из исто толико утакмица. Последња „жртва” чете
Ивана Петковића била је екипа из Аранђеловца, иначе петопласирана на првенственој
табели. Требало је да то буде
дерби 16. кола Суперлиге, али
„жуто-црни” су свом ривалу дозволили да игра само петнаестак минута: Динамо–Шамот
36:21 (17:11).
Дуго није било поготка на почетку сусрета. Иван Димитријевић се први уписао у листу
стрелаца, голом у трећем минуту. Гости су колико-толико
парирали и одолевали лидеру
све до петнаестог минута и резултата 6:6, а онда су Ненад Вучковић, Вељко Милошевић, Милош Костадиновић, Александар
Пилиповић, Милош Савић и
остали момци из домаћег тима
додали гас. Голман Дејан Златановић одбранио је и могуће и
немогуће, а таква слика с терена одразила се и на семафор
који показује резултат.

шансу пружио и играчима с
мањом минутажом. Голман Никола Радовановић, те Никола
Јездимировић, Лука Јовановић,
Милош Павловић, Дарко Миленковић и Милош Баруџић
искористили су своју шансу на
најбољи начин.
Још један детаљ са ове утакмице завређује посебну пажњу.

даље, честитам мојим саиграчима на новој победи, а гостима желим много среће у наставку првенства – изјавио је
најбољи актер овог сусрета, голман Динама Дејан Златановић.
Најефикаснији у редовима
екипе из нашег града били су
Иван Димитријевић и Милош
Савић, који су по шест пута са-

ОЧЕ КИ ВА НА ПО БЕ ДА У КУ ПУ
У Хали спортова на Стрелишту у уторак, 19. фебруара, одиграна је утакмица осмине финала
Купа Србије за рукометаше.
Динамо је без великих проблема савладао екипу Бора са 43:21 и тако најавио да ни у најмасовнијем такмичењу неће бити без амбиција.
Тренер Петковић је и у овом мечу шансу пружио млађим играчима, а посебно су се истакли
Милош Баруџић, Дарко Миленковић, Милош Савић, Лазар Павловић и Јован Стојановић.
Такмичење у Купу Србије наставља се 6. марта, када ће Динамо гостовати београдском
Партизану.
Динамо је своју доминацију
потврдио у последњим тренуцима првог полувремена. Неколико секунди пре одласка на
одмор капитен Динама Бранко
Радановић пресекао је један напад Шамота, кренуо у соло продор ка голу гостујућег тима и
ефектно га завршио – лепим
поготком за вођство од 17:11 и
овације публике с трибине панчевачког „храма спорта”.
Није више било никакве дилеме око победника у овом сусрету, па је у другом полувремену тренер Иван Петковић

У 52. минуту Милош Костадиновић је од свог гола, готово у
паду, бацио прецизну контру
преко целог терена за имењака Баруџића, а он ју је претворио у ефектан погодак за вођство Динама од 31:18. Био је
то потез који је изазвао салве
аплауза у Хали спортова на
Стрелишту, а Костадиновићу
је на истинској мајсторији честитао и један од судија.
– Имали смо мале потешкоће на почетку сусрета. Тек средином првог полувремена дошли смо до своје игре. Идемо

владали голмана Шамота. Вељко Милошевић је био прецизан пет пута, док је Милош Костадиновић постигао четири
гола.
– Мали проблем који смо
имали на старту утакмице био
је у главама играча, али све је
брзо дошло на своје место. Добром одбраном ломили смо
ривала, наши голмани су били
на висини задатка, што се одразило и на резултат. Драго
ми је да су млади играчи искористили прилику. Закон нам
не дозвољава да они играју

негде на двојну регистрацију,
што би за њих било много боље. Овако морају да чекају и
да користе сваки минут у Суперлиги – рекао је тренер Динама Иван Петковић.
Следећег викенда лидер из
Панчева путује у Кикинду на
мегдан са истоименим домаћим тимом.
У недељу, 24. фебруара, првенствену трку за бодове у Супер Б лиги настављају и рукометашице ЖРК Панчева.
– Доста тога се променило током зимске паузе. Отишло нам
је шест играчица, међу којима
су и стандардне првотимке Невена Станишковић, Невена Којић, Катарина Шуберић и Јована Јовановић. Успели смо да ангажујемо пет нових девојака, па
ћемо у прилично измењеном
саставу одиграти други део шампионата. Ипак, главни циљ смо
оствариле, па ћемо без притиска наступати у овој пролећној
сезони. Веома је важно то да су
и млађе категорије нашег клуба
у пуном погону и да ће се њима
посветити посебна пажња – рекла је Светлана Ничевски, капитен ЖРК-а Панчево.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић у првом колу наставка првенства дочекују Врбас. Утакмица у Хали спортова на Стрелишту почиње у
18.30.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

КЛИНЦИ КРЕНУЛИ СТАЗАМА УСПЕХА
Најмлађи каратисти из нашег
града још једном су потврдили
да је Панчево и даље истинска
мека овог спорта. На Првенству Баната за полетарце, пионире и наде, које је одржано
17. фебруара у Новом Бечеју,
наши најмлађи суграђани имали су много успеха.
Карате клуб Динамо је са
16 такмичара био један од најбројнијих на шампионату, а
са четрнаест освојених медаља и један од најуспешнијих
клубова.
Најсјајнија одличја су заслужили: Мартина Пузић, Теодобоље јуниорке, која је од ње
старија три године. Миона
Бркић је у надметању на 1.500
м заслужено стигла до другог места, истрчавши трку у
времену 4,54 минута, па је
тако поправила лични рекорд
за чак 20 секунди.
Марија Мркела је и другог
дана такмичења била на висини задатка. У тактичкој трци на 800 м у узбудљивом финишу је стигла до сребрне медаље, с временом 2,22 минута. Миона Бркић је у трци на
3.000 м такође освојила титулу вицешампиона, с резултатом од 11 минута, а у овој

Прошлог викенда су успешни били и најмлађи атлетичари Динама, који су се надметали на митингу у Вршцу.
Најсјајнија одличја су заслужили: Анастасија Мркела, Страхиња Стевшић, Данило Булатовић, Миљана Тодоровић и Ксенија Мркела.
Сребрну медаљу је освојио
Огњен Крстић, а бронзом се
окитила Јана Грујић. Своје
прве трофеје зарадили су и
најмлађи динамовци: Жељко
Драгић, Даница Војводић, Тамара Блануша, Марко Мркела, Дуња Бакић, Урош Филиповић и Ленка Томић.

ра Гагић, Вук Воркапић, Лука
Доброта, Предраг Златановић
и Богдан Здравковић. Сребром
су се окитили Лазар Николић,
Борисав Јевремовић и Милица Гагић, а бронзе су зарадили: Огњен Бојовић, Јована Стоилковски, Антоније Ћулибрк,
Павле Милошев и Матеја Степанов. Иако је остао без медаље, одлично се показао дебитант Василије Стајчић.
Карате клуб Младост се на
овом такмичењу представио
са чак 24 борца, који су такође остварили изванредне резултате.

Златне медаље су освојили:
Марко Милутиновић, Милица
Драгичевић, Софија Стефановић, Тара Ђурђевић, Сара Жунић, ката-тим нада (Милица
Драгичевић, Ана Тубић и Наташа Пап Марковић), тим женских нада у борбама (Тара Ђурђевић, Сара Жунић, Катарина
Петровић и Милица Амановић) и тим мушких нада у борбама (Страхиња Стојановић,
Душан Влаховић, Никола Брацановић и Немања Живков).
Сребрна одличја су зарадили:

Драгана Мацура, Тамара Гавриловић, Нађа Штрбац, Катарина Петровић и тим пионира
у борбама (Милош Милутиновић, Никола Јаворац, Лазар
Петковић и Марко Милутиновић). Бронзама су се окитили
Милош Милутиновић, Јован
Татаров и Теодора Митровић.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЈЕЛЕНА ТРЕЋА

САМО ПОБЕДЕ – НИШТА ДРУГО!

На Првенству Србије у атлетици запажен је био АК Тамиш,
коме је припала једна медаља.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–НИШ
недеља, 16 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЛАВИЦЕ 07
недеља, 12 сати

Борац славио у
Новом Саду

МЛАДОСТ У
ТУЗЛИ И ШАПЦУ
Чланови Карате клуба Младост
надметали су се прошлог викенда у Тузли на интернационалном турниру, који је окупио
1.100 бораца из седам земаља.

Милош Макитан и Јован Бабић освојили су бронзане медаље у борбама, док се јуниорка
Анђелина Јаредић, такође у борбама, пласирала на пето место.
У исто време млађи такмичари Младости учествовали су
на традиционалном турниру у
Шапцу.
Златне медаље су освојили
Анастасија Крстић и Ђорђе Шушак. Сребром се окитила Лара
Печеница, а бронзе су заслужили Миљана Тодоровић и Новак Николић.

ОДЛИЧНИ ПЛИВАЧИ
Најмлађи такмичари ПК-а Динамо имали су много успеха
током прошлог викенда.
На митингу у Бечеју, предвођени тренером Александром
Цревар, пливачи из нашег града освојили су пет медаља.
Нина Василчин је била друга на 100 м прсно, а сребро је
заслужила и Уна Антић на 50
м леђно. Милош Милосављевић је зарадио бронзу на 50 м
леђно, а Лазар Станчул је био
трећи на 50 м прсно и 100 м
мешовито.
Одличан резултат наши суграђани су остварили и у Сремској Митровици.

Првенствена трка у Суперлиги
за одбојкашице одавно није била интересантнија и неизвеснија. У врху табеле неколико
екипа прижељкује шампионску титулу, а „кључа” и на самом зачељу, где се води грчевита борба за опстанак. Љубитељима игре преко мреже у нашем граду и околини тренутно
је занимљивија плеј-аут мини-лига за пласман од седмог до
десетог места, где популарне
панчевачке „лавице” воде прави одбојкашки рат. Иако (још
увек) на последњем месту, не
одустају од борбе за „позицију
број девет”.
Девојке које с клупе предводи тренер Никола Јерковић
прошлог викенда су гостовале
у Зрењанину, где су одмериле
снагу с домаћим Клеком. Била је то још једна „утакмица
истине” за Динамо, баш као
што ће бити и преостале три
до краја трке. Није лако када

се игра под императивом победе, још је теже када се зна
(иако нема доказа) да главни
конкурент има „олакшан” пут
до циља, али чак ни тада не
треба одустајати. Јелена Петров и њене саиграчице су и у
Зрењанину показале да заслужују место у српској одбојкашкој елити: Клек–Динамо 1:3,

Овог викенда
Одбојка

Следе најважнији
мечеви за Динамо
и Борац
„Лавице”
тријумфовале
над Клеком

У брзом ходању на 2.000 м
Јелена Васиљевић је освојила
бронзану медаљу, с резултатом
од 10,33 минута.
Због болести, на државном
шампионату нису могле да наступе две сјајне такмичарке Тамиша у троскоку: Ања Марић
и Милица Кнежевић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ВРБАС
недеља, 18.30 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
петак, 18 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Футог: МЛАДОСТ – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
С. Пазова: С. ПАЗОВА – МЛАДОСТ
Панчево: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

по сетовима 25:19, 15:25, 17:25
и 12:25.
Одбојкашице из нашег града нису добро започеле овај сусрет. Дозволиле су домаћим
играчицама да лако долазе до
поена, нису успевале да се ослободе великог притиска... Клечанке су релативно брзо дошле
до почетне предности, а онда
су нестале с терена.

„Лавице” су загосподариле
тереном, потпуно преузеле иницијативу и скроз преокренуле
ток утакмице. Разиграле су се
главне полуге Динама: Сара Павловић, Милица Шорак, Ана
Јакшић, Јелена Петров, Драгана Марковић и Јована Симић,
а одличне су биле и Марина
Ранисављевић и Сања Ђурђе-

вић. Како је време одмицало,
тим из нашег града деловао је
све сигурније и боље, па Клечанке нису имале ни најмању
шансу да се врате у меч.
Одбојкашице Динама су убедљиво добиле сва три преостала сета, освојиле три велика
бода и тако још више подгрејале наду да до краја шампионата могу да остваре циљ.
– Честитам девојкама. Играле су сјајно у једном од најважнијих мечева. Била је то права тимска победа, у којој је сваки члан екипе дао велики допринос. Идемо даље, пред нама су
још три утакмице, а сваку морамо да добијемо. Наш главни
конкурент Уб у прошлом колу
је лако савладао ослабљени Партизан, а нама сад предстоји дуел против „црно-белих”, које ће
у Панчеву највероватније гостовати у пуном саставу. Ми
немамо куд, морамо да победимо и да се надамо да ће Клек
савладати Убљанке. То би за нас
био идеалан сценарио, па да
онда у последње две рунде решавамо судбину. Позвао бих
панчевачку публику да дође у
што већем броју и помогне овим
сјајним девојкама да се и догодине надмећу у елити – рекао
је у телефонском разговору први тренер ЖОК-а Динамо Никола Јерковић.
Утакмицу против Партизана „лавице” играју у суботу, 23.
фебруара, од 19 сати.

Фантастични су били и одбојкаши Борца. Момци које
предводи тренер Душан Јовић
гостовали су у Новом Саду, одакле су се вратили уздигнутих
руку после праве одбојкашке
драме: Нови Сад – Борац 1:3,
по сетовима 18:25, 27:25, 26:28
и 23:25.
Био је то изузетан меч, играло се на суперлигашком нивоу, а победу је на крају извојевао бољи и храбрији тим. Борац је релативно лако дошао
до предности, а онда је уследила „игра живаца”.
Други сет су Новосађани добили „на разлику”, у трећем су
имали сет-лопту на 24:23, али
су одбојкаши Борца успели да
пре о кре ну и три јум фу ју са
26:28, а до последњег поена
био је неизвестан и четврти
сет, у коме су Давор Милошевић, Бојан Познић, Саша Рајковић, Милан Зиндовић, Немања Милетић и остали момци у дресу Борца показали да
су прави борци, баш онда када
је то и најпотребније.
Тријумфом у Новом Саду
екипа из Старчева је на најбољи начин послала позивницу
својим навијачима да је бодре
у наредном, можда и најважнијем дуелу ове сезоне. У недељу, 24. фебруара, Борац дочекује другопласирани Ниш.
Биће то битка за „коту 2” и бараж за пласман у Суперлигу.
Овај меч почиње у 16 сати.

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Зрењанин: КЛЕК–ДИНАМО

1:3

ПРВА ЛИГА
Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

1:3

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

3:0

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ

36:21

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

88:95

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН

75:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА

77:66

ВЕСТ ПО ВЕСТ

БРОНЗАНИ
ДАНИЈЕЛ
Кадетско Првенство Србије у
џуду одржано је прошлог викенда у Београду. Боје нашег
града бранили су Данијел Маравић (ЏК Динамо), Лазар Албијанић (ЏК Панчево), те Растко и Михајло Анђеловић из качаревачког Јединства.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

Најуспешнији је био Данијел Маравић, који се окитио
бронзаним одличјем, док су
Лазар и Растко заузели пета
места у својим категоријама.

ШАХОВСКИ КУТАК

Haring

Најуспешнија је била Миа
Пољак, која је освојила сребрне медаље на 100 м делфин и
100 м краул. Одличја истог сјаја зарадили су и Огњен Стојшић на 100 м делфин и Никола Медан на 100 м леђно. Бронзама су се окитили Ива Врањеш и Никола Латиновић на
100 м леђно и Марта Константинов на 100 м прсно.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
7
6
5
4
3
2
1

Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф1)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ПРЕОКРЕТ ТАМИША

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Важан тријумф у
„Великом парку”
У петак против Златибора
Кошаркашки клуб Тамиш још једном је
показао моћ. Тим који предводи сјајни
тренер Бојан Јовичић остварио је дванаести тријумф у 21. колу Кошаркашке
лиге Србије и тако поново дошао на корак до још једног великог успеха – до
уласка у Суперлигу и разигравања за
титулу шампиона наше земље.
Тамиш је у уторак, 19. фебруара, гостовао у Ужицу, где је одмерио снаге с
домаћом Слободом, одличним тимом
који је у својој дворани „Велики парк”
на плећа оборио све водеће екипе из
КЛС-а. Ужичани су се надали да ће лако изаћи на крај и с Панчевцима, али
тако нису мислили Душан Кнежевић и
његови саиграчи: Слобода–Тамиш 88:95,
по четвртинама 34:22, 16:14, 13:23 и
25:36.
Овај дуел је пратило скоро хиљаду
гледалаца, а сви коју су у уторак увече
били у чувеном „Великом парку”, могли су да уживају у лепој кошаркашкој
представи. Слобода је, на крилима феноменалног Маркуса Ловета, одлично
„отворила” утакмицу. Ужичани су доминирали у свим сегментима игре, Тамиш није успео да се снађе, па су после
првих десет минута утакмице и вођства Слободе од чак дванаест поена
многи помислили да ће домаћи тим
имати лак посао у овом мечу.
Друга четвртина донела је нешто другачију слику, мада на њеном почетку
није тако изгледало. Домаћи тим је ус-

Не ломите ми багрење

Зна знање: тренер Тамиша Бојан Јовичић
Очигледно да је током паузе Бојан
Јовичић имао шта да каже својим играчима, па је у другом полувремену Тамиш заиграо као препорођен. Уследила је серија погодака гостујућег тима
од 7:0, а нова „тројка” Смиљанића улила је нову дозу нервозе у редове домаћих. Александар Илкић је у тим тренуцима предводио Тамиш до великог преокрета, а када је Стефан Митровић убацио „тројку” у последњој секунди треће
четвртине, Тамиш је пришао на само
четири поена заостатка (63:59).
Панчевци су наставили да „ломе” ривала и у последњој четвртини. Захваљујући феноменалној „тројци” Бранка
Јереминова с готово пола терена на са-

ЈЕ РЕ МИ НОВ – ДО КРА ЈА СЕ ЗО НЕ
Бивши кошаркаш Тамиша, Хемофарма, Металца, Радничког из Крагујевца,
који је запажен траг оставио играјући и у Мађарској, Катару и Португалу,
поново је члан Тамиша, у којем ће играти до краја сезоне.
Бранко Јереминов је један од играча који су обележили први улазак у Суперлигу у сезони 2009/10, предводивши Тамиш у великим победама над
Црвеном звездом и ФМП-ом.
пео да увећа своју предност на „плус
16” (38:22), а онда је Тамиш почео да
се буди... Капитен Кнежевић је поентирао два пута, Иван Смиљанић је новом
„тројком” смањио предност домаћег тима на 38:29, па се екипа из нашег града
тако потпуно „вратила” у меч. Ипак,
финиш друге четвртине припао је играчима Слободе, па је домаћи тим на одмор отишао с лепом „залихом” од четрнаест поена – 50:36.

мом истеку напада, те поенима Кнежевића и кошу Смиљанића после сјајног
соло продора Тамиш је први пут дошао
у вођство – 71:72. Тоталну конфузију у
редовима Слободе искористио је и Алекса Илкић, који је „тројком” повисио на
71:75 и тако наговестио величанствени
преокрет свог тима. Три и по минута
пре краја утакмице, после „тројке” Торњанског, Тамиш је имао предност и од
12 поена (71:83). Слобода се мало пре-

нула, али то није било довољно за потпуни повратак. Бојан Јовичић је реаговао тајм-аутом, а онда је Стефан Митровић убацио тешку „тројку” из самог
„корнера” и тако ставио тачку на ову узбудљиву утакмицу.
– Веома важна победа за нас. Од Суперлиге нас сада дели још само једна
победа у наредних пет кола. Увек је лепо играти у Ужицу, против изванредне
Слободе и пред сјајном публиком. Били смо мотивисани пре меча, желели
смо да се надигравамо и да покажемо
да можемо да тријумфујемо на тешком
терену. У првој четвртини као да нисмо
постојали на терену, а онда смо, како је
време одмицало, мало променили свој
план, консолидовали се и на крају заслужено победили – рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Најефикаснији у редовима тима из
нашег града био је Иван Смиљанић, са
20 поена. Александар Илкић је постигао 17, Душан Кнежевић 15, Александар Торњански 11, а Стефан Митровић
10 поена.
Наредни ривал Тамишу је екипа Златибора. Утакмица 22. кола КЛС-а на
програму ће бити у петак, 22. фебруара,
у Хали спортова на Стрелишту, а почеће у 18 сати.
У 17. колу Прве регионалне лиге Крис-крос је на свом терену савладао Руму
са 75:68, по четвртинама: 21:15, 18:17,
21:25 и 15:11.
Тим из нашег града је тако остварио
четврту победу, која ће му много значити у борби за опстанак у лиги.
А. Живковић

Верујем, цењени суде, да добро познајеш људе,
ви барем имате посла јер ћуд је ћуд, а суд је суд.
Верујем, цењена главо, да си и учио право,
да сваком судиш поштено јер част је част, а власт је власт.
И све по закону, за то сам први,
не би било ове крви да је било све по закону!
Власт је власт, и ја то поштујем,
ту су параграфи па заграби нек исто је и ђаволу и ђакону,
па нек се зна!

Дно дна
Могли би бити гиганти, ал’ све су више мигранти.
У својој земљи, на свом тлу.
Дно дна. Кличе се небулозама.
Дно дна. У инат дијагнозама.
Дно дна, и исти крезуби статисти млате барјаком.
Дно дна. И што је више штрајкова.
Дно дна пазари више лајкова.

ЗАПАЖЕН НАСТУП РВАЧА ДИНАМА

ПЕТ БОРАЦА – ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
У Зрењанину је у суботу, 16.
фебруара, одржан Куп Србије
у рвању за старије пионире.
Такмичење, које је окупило
око 150 малишана, отворио је
наш прослављени ас и олимпијски шампион Давор Штефанек, који је све време био
„на услузи” знатижељним малишанима.
Рвачки клуб Динамо је на
овом надметању представљало пет бораца, који су освојили четири медаље.
Највреднији резултат остварила је Милица Секуловић,
која се окитила титулом освајача Купа Србије. Бронзане
медаље су зарадили Јована Радивојевић, Стефан Тодосијевић и Александра

Јовић, а Немања Тишма се пласирао на
пето место.

– Ова деца су показала много више него што смо очекивали. Наше амбиције полако
расту, нарочито за предстојећи Куп Србије за млађе пионире, који ће бити одржан 3.
марта. Право наступа имају
деца рођена 2006. и 2007. године, а поред Милице и Стефана имамо још неколико такмичара од којих очекујемо медаље – рекао је тренер Рвачког клуба Динамо Миливоје
Тодосијевић.
У конкуренцији девојчица
клуб из нашег града је у екипном надметању освојио друго
место. Победнички пехар је
припао Црвеној звезди, за коју су наступиле и две младе Панчевке.
А. Ж.

Живети слободно
На шта се прича своди? Пароле о слободи...
Шетачи-прелетачи? Слаба потпора...
Није то глава-писмо... Или јесмо или нисмо?
Ово срце бубња вечни тамтам отпора:
Живети слободно... Светом се орити...
Окићен пером сокола... За урок против окова...
Живети слободно... Песмом покорити...
Твој стег на сваком граду је где ти се неко радује...
Текст и музика: Ђорђе Балашевић

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јелена Рошуљ,
средњошколка:

Олга Рајков,
пензионерка:

Илија Томић,
месар:

– За викенд који
долази испланирала
сам да изађем с
друштвом и да
искористим време
за учење.

– Провешћу време
поред Тамиша.
Искористићу оба
дана за одмор и
шетаћу се, јер је
време баш лепо.

– Радићу током
викенда, а све
слободно време
искористићу да
се одморим.
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