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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У ГРАДУ, ЧЕТИРИ ГОДИНЕ КАСНИЈЕ

Пише: Јордан Филиповић

Немоћни
„нормалци”
Нема нама спаса... Грешни смо
колико смо тешки... Као да смо
се на Бога камењем гађали...
Ништа добро нам се не пише...
Чује се (и то све чешће) около-наоколо.
Елем, већ поодавно овде влада нека општенародна бојазан
(још од Тарабића и њима сличних), боље рећи хистерија, да
смо осуђени на „под шљиву”
зато што смо сами себи највећи
непријатељи, па ћемо се међусобно поуништавати!?
Али врага – сва та злослутна
предсказања и видовњачка
мрачњаштва по својој прилици
само су плод бујне (и прилично
ишчашене) маште многих овдашњих дежурних црњака. Не,
нисмо ми никакви носиоци неуклоњиве клетве с небеса, нити
смо предодређени лузери, као
ни рођени бaксузи које ће спржити гром усред бела дана.
Заправо, наши проблеми немају никакве везе с натчовечанским утицајима, већ само с тим
да нам је друштво алармантно
контаминирано као последица
систематичног тровања под лавином бескруполозних (личних) интереса, превара, подвала, сујета... Једноставно, недостаје нам мало (или мало више)
свести, савести, међусобног поверења, колективног духа и
свих тих правих људских вредности. А то морално потонуће
последица је медијског и сваковрсног потурања из разних центара (пропагандистичке) моћи
и све видљивије пенетрира кроз
последње здраве поре сваког од
нас.
И онда је у таквом метежу
нарастајуће поплаве неморала
тешко препознати те све малобројније ћелије још увек незаражене вирусом блесавила. А
оне преживеле здраве јединке
постале су злата вредна бића у
данашње време. До те мере да
су, рецимо, у главном граду успеле да задобију и адекватан
надимак – „нормалци”.
Сличност са истоименим јунацима филмова о Харију Потеру није утврђена, премда је и
те како могућа. Нарочито ако
се зна да актери поменуте приче немају никакве моћи, за разлику од, рецимо, злих чаробњака, разних вештица и других
нељудских бића изрођених у
сивим ћелијама бриљантне Џеј
Кеј Роулинг.
Баш то овде и данас важи за
„нормалце” – поштени, скромни, доброћудни, мирни... Једном речју – немоћни.
Немоћни пред нељудском
кликом бахатих, агресивних,
похлепних...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 24. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДАНАС ЈЕСИ, СУТРА НИСИ – НА ВЛАСТИ
Кад се расписују општи
избори, резултати су
готово пресликани
с врха наниже
Пауци најживљи станари
бројних партијских
просторија
Иако би требало да функционишу,
односно да захваљујући својим ставовима, идејама и акцијама буду
присутне у јавности непрестано, политичке странке су најактивније уочи избора. То важи за већину њих.
Наравно, постоји и контрапункт: неке партије заузимају толико медијског простора да то прелази границу
доброг укуса.
Недавно је наш лист писао о изборима у Србији у последњих неколико
циклуса, односно о томе шта су они
доносили: какве коалиције на власти
(и у српском и у локалном парламенту) и на који начин су се опозиционе
странке удруживале. Овог пута ћемо,
упоређујући садашње стање и оно
што је кроз бројке приказано као воља грађана пре четири године, покушати да установимо како су се опозиционе партије, као и оне које су остале испод цензуса прегруписавале, тј.
колико је случајева да су неке од њих
и нестајале с политичке сцене Панчева, а неке друге настајале.
Такође, појаснићемо извесне
(не)видљиве појавности.
Републички модел
Постоји појава која није наш, српски
изум, има је и у многим другим државама света, али код нас је некако
највидљивија: када се расписују оп-

Овде је некада било живо: бивша страначка седишта
скупштине – републичку, покрајинску и локалну – не водећи много рачуна о томе да је сваки град засебна
и специфична средина и да локалну
самоуправу четири године неће водити страначки прваци из Београда,
већ њихове комшије из места у коме
живе.
Друга важна појава је да локални
политичари, без обзира на број освојених мандата, чекају да се заврше

Остао је само украс
шти парламентарни избори, што значи – истовремено на свим нивоима
власти, њихови резултати су готово
пресликани с врха наниже.
Разлог је тај што се партије са
свим капацитетима, почев од лидера, укључују у трку, па гласачи најче шће за о кру жу ју на ли сти ћи ма
исту политичку опцију за све три

Висибаба дигла главу, пита да л’ је време.
У Скробари, 22 јануара
Снимила: Ана Дакић

београдски договори око коалиција
на власти да би онда „копипејстирали” одлуке страначких врхова. Тако
је овде одувек, али најсвежији преокрет у памћењу Панчеваца је онај из
2012.
Тада су после дугих преговора у
престоници напредњаци, који су надмашили демократе за два процента,
у сарадњи с „најбољом удавачом”, тј.
партијом с највећим коалиционим
потенцијалом – СПС-ом, као и са
УРС-ом, формирали скупштинску
већину и владу, што се одразило и на
Панчево: иако је првопласирани ДС
преговарао са социјалистима и скоро
све се с њима договорио, јула 2012.
године, два месеца после избора,
наш град је добио нову власт – чиниле су је странке окупљене око СНС-а
и СПС-а, као и УРС и ДСС.
Дакле, пресликан је републички
модел, чиме је, да подсетимо, на сцену ступила нова политичка реалност:
Српска напредна странка је преузела
све полуге руковођења градом, а Демократска странка је после петнаест
година учешћа у панчевачкој власти
постала опозициона партија.
И не само то: овакав епилог је
означио почетак расипања ДС-а и
стварања нових странака.
Динамика и непостојање
Стигосмо до поређења 2016. године и
овог тренутка, када се ради о страначкој сцени у граду. На изборима
одржаним априла те године коалиција око СНС-а „узела” је 131 место у

српском парламенту, она око СПС-а
29, повратак на велику сцену забележили су радикали – 22 мандата, а ниоткуд се појавио Радуловићев ДЈБ са
16 места, колико су освојиле и демократе са сарадницима. „Комбинације” Двери–ДСС и СДС–ЛДП–ЛСВ су
тик прешле цензус (по 13 мандата).
Овог пута је било извесне разлике
у локалу: на изборима у Панчеву
СНС је „зарадио” 39, ДС седам, СПС,
СРС и ЛСВ по шест мандата, а један
мање добио је „поклич” „Доста је било”. Недовољно гласова за одборничка места стекао је „Савез за боље
Панчево”, који су чинили ЛДП и Нова странка, а „прсо” је и Тадићев
СДС, чији је шеф у граду био ексградоначелник Миковић. „Дверима” је
цензус измакао за длаку.
Резултати избора су важни јер уносе динамику у екипе које су (п)остале видљиве и летаргију у оне што су
подбациле. Мада, то није Свето писмо: Демократска странка је у Панчеву била најјача иза неприкосновених напредњака, па се, ипак, додатно
поцепала. Основни разлог смо већ
навели: данас јеси, сутра ниси. На
власти.
Тако, од ДС-а одавно „отцепљени”
Чедин ЛДП, пошто није прешао цензус у граду, практично је престао и да
постоји: пауци су данас једини станари некадашњих страначких просторија. Исти је случај и с касније „одбе-

Некада кичма опозиције – Драшковићев СПО – у нашем граду више не
живи, а Коштуничин ДСС је спао на
неколико ентузијаста.
За разлику од њих, активирале су
се три нове партије: две настале из
струја некада моћног ДС-а – Ђиласова Странка слободе и правде и Јеремићева Народна странка, и Покрет
слободних грађана, чији је главни
играч мајстор глуме Сергеј Трифуновић. Локални одбори живе, а неки
наши суграђани имају и важне роле у
највишим страначким инстанцама.
Битно је да се не забораве махом
вредни „радуло вићевци” и да се
„укњижи” постојање локалног одбора Демократске партије Македонаца. Лигаши гостују на трибинама које се организују у „Купеу”, што ће рећи да и они још увек дишу. Недавно
је Шапићев СПАС обелоданио да се
активирао у Панчеву, писали смо о
томе. „Панчевац” није објављивао,
али нам је незванично потврђено да
и Вацићеви десничари „послују” у
највећем јужно банатском граду.
Прича се да и Карићев Покрет „Снага Србије” има свој кутак у ширем
центру града.
И то би било то што се политичких
опција у Панчеву тиче. Ако смо некога прескочили, извињавамо се и молимо их да нам се јаве, исправићемо
ненамерну грешку. Наравно, овде не
мислимо на напредњаке и њихове

ЗА ШТО ПО КРЕТ, А НЕ СТРАН КА
У последње време у моду је ушло
да се уместо формирања политичких партија оснивају покрети или
стварају удружења грађана. Свака
шиз-идеја прати неку своју логику,
па и ова: да би у Србији странка била формирана, неопходно је скупити 10.000 потписа оснивача, при
чему се овера сваког од њих плаћа
пет евра. Математика је јасна – да
би те формалноправно препознали
као странку, треба ти 50.000 евра.
Зато се стварају покрети или
групе грађана; ем регистрација, тј.
такса у АПР-у, кошта само неколико хиљада динара, ем можеш равноправно да учествујеш на изборима. Уз то, да би неко створио сопствену странку, неопходно је и
глом” Живковићевом Новом странком, као и с Тадићевим СДС-ом. Листу оних што их је неуспех на изборима одржаним пре четири године
скупо коштао затварају Двери: они
јесу званично ту, има их у Панчеву,
али им је активност слабашна.
У овом тексту су помињани и Уједињени региони Србије: њих нема,
па нема, чланови се учланили куд који, а они виђенији одоше у СНС.

много више документације, да не
говоримо о инфраструктури. Веома важна ствар је и да покрети и
удружења грађана не подлежу
контролама финансијских институција, па могу да имају донације и
из иностранства, а то је странкама,
барем на папиру, забрањено.
Политичка странка мора да има
оснивачку скупштину, програм,
статут и људе овлашћене за њено
заступање. Све то кошта. Другачија правила важе за оснивање
странке националних мањина: довољно је скупити само хиљаду потписа и, множење каже, имати
5.000 евра. И не мораш да пређеш
цензус за улазак у српску скупштину, колики год да је.
коалиционе партнере, као ни на демократе, радикале и социјалисте.
Свесни смо њиховог присуства.
Долазе избори; сви они што ће на
њима добити (не)оправдани изостанак сигурно знају да због будућег нефинансирања из буџета ризикују да
буду избачени из „школе”, а сигурно
из баланса. Без обзира на потенцијално добро владање.
С. Трајковић
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НАДЗОРНА ВИДЕО-МРЕЖА ПОКРИВА ПАНЧЕВО

ОСМЕХНИТЕ СЕ, ЗА СВАКИ СЛУЧАЈ
У наредне две године биће постављене
камере видео-надзора на сваку важнију
тачку и саобраћајницу у граду. Користи од
овога су несумњиве, али је могућа и штета.
До краја 2021. године безбедност грађана у Панчеву биће
знатно унапређена увођењем
видео-надзора над улицама и
путевима, јавним установама
и школама и вртићима.
Деветог јануара је истекао
рок за понуде на тендеру који
је Град Панчево расписао за
куповину опреме за видео-надзор, вредан укупно више од 140
милиона динара.
Сложени систем шест врста
видео-надзора обухватиће контролу приласка установама и
заштиту ван радног времена,
СОС сигурне тачке за основне
и средње школе, а дуж градских путева биће постављен систем за мерење брзине возила,
видео-надзор, очитавање регистарских таблица и праћење
возила.
Такође, биће формиран мониторинг центар у згради Полицијске управе у Панчеву, одакле ће на екранима бити праћена ситуација у граду.
Видео-камере, међутим, нису новина ни у Панчеву, а ни у
другим градовима у Србији.
Под надзором су већ неки делови града. Трг краља Петра
Првог са здањем Скупштине,
на пример, и околне улице, годинама већ у сваком тренутку

током 24 часа без престанка
снима 48 камера.
За постављање камера у сопственој режији све чешће
се одлучују и

вла сни ци ста но ва у ви ше спратницама и у породичним
зградама.
Многе установе и приватна
предузећа на своје фасаде су
их поставили из безбедносних

разлога – да виде ко им (незван) долази и шта ради.
Слична је ситуација и у околним селима, па се тако улице
око омољичког Дома културе
такође надзиру.
Стручњаци кажу да инсталирање надзорне мреже обезбеђује власницима надзираних
објеката и свим
гра ђа нима већу
сигурност, а орга-

нима реда помаже да брже и
ефикасније сузбијају ремећења
јавног реда и мира и хапсе починиоце кривич них дела, а
пракса показује да и само присуство камера одвраћа починиоце.

Камере постоје и на свим
важнијим раскрсницама у центру, а с њиховим радом су најбоље упознати возачи којима
поштом стижу казне због проласка на црвено светло. Видео-надзором су покривене и
саобраћајнице на правцима ка
Ковину и Банатском Новом
Селу.
Из управе града је саопштено и да је у току набавка пет
камера са опремом за контролу саобраћаја, односно објектива, рачунара, рефлектора и
сензора за мерење брзине, вредних 2,3 милиона динара.
Наравно, и ово има и своје
тамно наличје: камере на улицама приватност грађана чине
немогућом. Неко тамо у сали
с мониторима види у коју кафану волите да залазите, с ким
се дружите, за кога и против
кога у складу са својим грађанским слободама демонстрирате, кога на улици држите за
руку, а кога љубите, из чијег
стана или страначких просторија излазите...
Не мора ништа од овог набројаног и низа сличног да буде нешто чега се стидите, али
сама чињеница да вас неко посматра може да не прија.
Па још ако постоји могућност злоупотребе, а постоји...
Али шта је – ту је!
За сваки случај, трудите се
да будете лепи и смешите се и
кад сте сами. Неко ће вас сигурно видети!
Р. П.

ШТА СЕ МЕЊА С НЕСТАНКОМ АТП-а

Повлашћене карте као и досад
Због интересовања наших суграђанки и суграђана, углавном најстаријих, у вези с куповином повлашћених и добијањем бесплатних годишњих
карата за превоз на линијама
које покрива ЈКП АТП, контактирали смо с градском менаџерком Мајом Витман.
Она је рекла да ће се „увођењем јавног партнера у комуналну делатност у области
јавног превоза и даље, као и
до сада, субвенционисати превоз одређених категорија грађана” и потом казала да они
могу бити без бриге, јер се „годишње карте за пензионере и
остале повлашћене категорије и даље издају на исти начин,

СУЂЕЊЕ ЗА ПРОНЕВЕРУ

Пет година затвора
за 200.000 евра
У Апелационом суду у Београду донета је коначна пресуда Ј. В., бившој службеници једне банке у Панчеву која је била оптужена за проневеру 198.712 евра и 3.030
швајцарских франака. Њој
је смањена првостепена пресуда од седам година и шест
месеци затвора и преиначена на пет година.
У пресуди пише да је она
осам година (!) присвајала
новац штедиша банке у којој је била запослена. То је
радила тако што је сачињавала налоге за подизање новца с рачуна клијената без
њиховог знања.
Апелациони суд је закључио да је добро што је првостепени суд узео као олакша ва ју ћу окол ност ње не
породичне и личне прилике и то што је при зна ла
кривич но де ло за ко је је
оптужена.
Као отежавајућа околност
овој осуђеној службеници
банке узето је то што је осам
година присвајала туђ новац
и што је била контролор смене док је то радила. М. Г.

а све информације у вези с
тим грађани могу добити у
АТП-у или ви де ти на
www.jkpatppa.rs”. Додала је:
– Град
Панчево
већ не ко лико година на основу скуп штинске
Од лу ке о
остваривању права на
повлашћен
пре воз и
бесплатан превоз одређених
категорија становништва и Одлуке Надзорног одбора АТП-а
подржава и субвенционише

превоз за труднице, породиље, инвалидске пензионере,
ученике средњих школа и студенте из социјално угрожених
породица,
као и друге
ка те го ри је
које у складу с овом одлуком остварују ово право. На кон
деценијских
проблема у
функционисању ЈКП-а
АТП од посебне важности и
јавног интереса за град Панчево јесте закључење Уговора
за доделу концесије за јавну

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ О ЧИСТОЋИ ВАЗДУХА

Најзагађеније на Миси и у Народној башти
На основу годишњег извештаја о квалитету ваздуха у 2019.
години може се рећи да је ситуација у Панчеву знатно побољшана, иако је наш град годинама важио за место са загађеним ваздухом – саопштио
је у среду, 22. јануара, Завод за јавно здравље
Панчево.
То је постигнуто за хва љу ју ћи
низу мера које су
предузете на нивоу гра да, као
што су изградња
регионалне депоније, унапређење
га си фи ка ци је и
смањење индустријског загађења. Међутим,
без обзира на то, још има могућности за побољшања.
– Резултати мониторинга ваздуха у 2019. години који је
спроводио Завод за јавно здравље Панчево показали су да су
средње годишње концентрације чађи испод граничних вредности, а загађење су најчешће
изазивале повећане концентрације честица PM-10 и PM-2,5.
Највећи број дана са измереним вредностима које су биле
изнад граничних био је на новој

Миси (36 дана за чађ) и на
мерном месту у Народној башти (за PM-10 више од половине дана у години). Високе
концентрације најситнијих честица PM-2,5 уочаване су у
зимским месецима – изјавила
је докторка Дубравка Николовски, специјалиста
хигијене у Заводу за
јавно здравље Панчево.
Она је додала
да су концентрације бензена током прошле године биле испод
граничних вредности. Изјавила је и
да грађани треба да
буду свесни значаја побољшања енергетске ефикасности и изолације њихових кућа
и зграда, а да држава ради дугорочног смањења загађења улаже напоре за давање субвенција грађанима за куповину
електричних и хибридних аутомобила. Она је апеловала на
грађане да што чешће користе
јавни превоз, да пешаче уместо да се возе аутомобилом,
као и да родитељи засаде по
једно дрво за сваког новог члана породице.
М. Г.

услугу поверавања обављања
делатности домаћег линијског
превоза путника на територији града и изградња нове аутобуске станице. Другим речима, Панчево је, као први
град у Републици Србији, спровело пројекат јавно-приватног
партнерства с циљем побољшања услуга, које ће грађани
препознати у наредних неколико месеци кроз набавку 60
нових аутобуса, чешћи ред вожње, те квалитетније услове
путовања.
Према Маји Витман, резултат свега овога треба да буде
велики помак и унапређење
услу ге ове ко му нал не де латности.
С. Т.

ПОДРШКА МЛАДИМА

Бесплатно
саветовалиште
Пројекат Саветовалиште за
младе „Моје место”, који реализују удружење „Психогенеза” и Дом омладине, уз
финансијску подршку Града, почео је 15. јануара и трајаће најраније до 15. марта.
Саветовалиште је бесплатно
за све младе од петнаест до
тридесет година и реализују
се у Дому омладине.
Према речима психолога
и психотерапеута Јадранке
Грујичић Ђурић, која је координаторка овог пројекта,
у оквиру Саветовалишта ће
бити организоване и индивидуалне саветодавне и психотерапијске сеансе које ће
она водити.
– Циљ Саветовалишта је
очување менталног здравља
младих, кроз оснаживање и
психолошку подршку стручних лица – рекла је Јадранка Грујичић Ђурић.
Индивидуално психолошко саветовање биће одржано 8, 15, 22. и 29. фебруара,
уз обавезно заказивање на
061/647-22-90 или пу тем
имејла psihogeneza@gmail.
com.
Д. К.

УСКОРО!
од 3. фебруара
у Вука Караџића 1
у Панчеву

СПЕЦИЈАЛНА
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ПОЛИТИКА
КОГА ЈЕ ИЗНЕНАДИЛО ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА

КОНЦЕПТ
Моји књижевни јунаци су пре свега револуционари и
револуционарке, било да је реч о актерима авангарде у
коју је уклопљена прича из тридесетих година, или они
из периода након 2000, који су остали да чаме у азилима за умоболне. Испоставило се да је то једна парадигматична судбина револуционара и интелектуалца, нераскидиво повезана са историјом Југославије. Такође,
занимао ме је однос државе према прошлости, посебно
оној ратној из деведесетих, и у тој тачки су се 2016. стекле приче о Југославији, њеној пропасти, порицању ратова и државном третману прошлости преко институција и елита. Психијатријска установа у Ковину је тако
прерасла у метафору тог државног апарата и ја сам само завирио, наравно књижевно, иза тих старих зидина:
а видело се заиста много – много више него што сам
могао да наслутим.
(Писац Саша Илић, „Данас”, 21. јануар)
* * *
Револуција није проблем. Проблем је што ће опет исти
људи изаћи на површину, јер људе не можеш да мењаш.
Можеш ти да имаш преврате сваки дан, али људи су
исти. Кад нема рата, онда како-тако, али после рата све
пошандрца.
(Музичар Џони Штулић, НИН, 16. јануар)
* * *
Снижавање изборног цензуса законски је могуће, али
свака иницијатива која мења правила пред изборе доводи у питање правичност изборног процеса. Током нашег
посредовања у дијалогу о овом питању се није разговарало с било којом политичком снагом у Србији, за разлику од других промена око којих постоји консензус и
на чијем се усвајању већ ради. Стога бих подвукао да
свака нова политичка иницијатива која мења изборна
правила доводи у питање правичност изборног процеса.
(Известилац Европског парламента (ЕП) за Србију Владимир Билчик, Радио „Слободна Европа”, 14. јануар)
* * *
Питам се шта ћете рећи деци шта је био разлог да не успете и оставите њима да се суоче с тим… климатским
хаосом који им се примиче. Делује тако лоше за привреду да смо одлучили да одустанемо од идеје да уопште покушамо да обезбедимо боље услове за живот убудуће? Кућа нам гори. Изостанак ваше реакције само
долива уље на ватру сваког сата, ми вам кажемо да предузмете нешто, ако волите децу више од свега. Кажете,
нећемо вас изневерити. Не будите тако песимистични.
И онда тајац.
(Млада климатска активисткиња Грета Тунберг, „БиБи-Си”, 21. јануар)
* * *

Петак, 24. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОК ШУМА НЕ ОЛИСТА
За нашу застарелу
привреду улагање у
екологију је само
велики трошак. Али
за државу здравље
грађана мора да
буде скупље.
У тренутку када је министар
здравља саветовао деци и старим и хроничним болесницима да „не треба да имају физичке активности напољу у данима када је повећано загађење ваздуха”, а Министарство
просвете упутило допис образовним установама у којима
сугерише школама да „посебно воде рачуна о времену и
дужини боравка деце на отвореном простору”, министар зашти те жи вот не сре ди не
Горан Триван саопштио је
узнемиреној јавности да
ће држава, како би одмах
„побољшала квалитет ваздуха, по кре ну ти ак ци ју
пошумљавања”!
А како ћемо да преживимо
док гора не зазелени? Ко преживи, причаће о овом генијалном и надасве далековидом
плану.

Ми, Панчевци, навикли смо
на овакво испирање мозга у
случајевима прекомерног аерозагађења – сетимо се легендарних изјава представника јужне индустријске зоне (демократе су тада биле на власти)
да је узрок „повећаног утиска
о загађењу” турирање мотора
обесних моториста у зони мерног места!
Про шло не дељ не из ја ве о
узроцима загађење (шпорети и стари аутомобили)
за Пан чев це
су већ виђена бајалица
којом се заобилази прави раз лог –
застарела технологија инду-

(Сетимо се изјаве градоначелника Срђана Миковића после
бомбардовања Панчева да је
срећа што ветар не дува ка граду, него ка Баваништу!)
А ваздух који дишу, загађују
сами грађани, јер по сваку цену хоће бољи стандард – возе
се аутомобилима, неретко и
сами!
Министар Триван је кривицу пребацио на локалне самоуправе, јер су оне
„те које су

Уздање у природу

У шалу је спас
Прошла недеља остаће упамћена по два аспекта нездравог
живота у Србији: загађењу ваздуха и загађењу свести. Ваздух
је био толико засићен честицама опасним по живот да у неким моментима и буквално није могао да се види прст пред
оком. А свест нам је била угрожена хистеријом на друштвеним мрежама и покушајима
политичке инструментализације непогоде која нас је задесила. Опозиција је и за одсуство
ветра кривила власт, а ова се,
опет, бранила како је знала и
умела. А није баш умела. Поручивали су нам тако – у истој
реченици! – да „угрожене групе” (деца, стари и хронични болесници, као да су остали имуни на загађење) „ставе шал преко уста уколико су напољу”, али
да „ово стање не може да доведе до озбиљних акутних или
било којих других последица”.

буџета, а знамо и зашто: исто
се ради и на државном нивоу.
За десет година у Србији су
локалне самоуправе од екотакси прикупиле целих 500
милиона евра. Требало је да
се те паре – само име им каже
– утроше за очување животне
средине. А оне су трошене на
све и свашта: за одржавање
јавних предузећа у животу, куповину службених лимузина,
промоције власти и разне прославе, а не за обезбеђивање
Уставом загарантованог права на живот.
А да је памети и знања, овај
новац су локалне самоуправе
могле да утроше на субвенционисање грађана (јер им је скупо ако то раде у сопственој режији) да се прикључе на гасну
и топлотну мрежу и топлотне пумпе.

стријских погона у Србији. Јер честице из ТЕ–ТО
Обреновац не одлазе у свемир,
него их ваздушна струјања разно се сто ти на ма ки ло ме та ра
укруг. Или ово: да ли је неко
измерио колики је допринос
загађењу давао FCC у Панчеву
пре него што је издвојено 85
милиона евра да се постројење мо дер ни зу је и еми си ја
штетних материје сведе у прихватљиве оквире?

Могло је другачије
Сви су се правдали недостатком ветра, али никоме није пало на памет да пита: куда би и
коме кошава одувала отрове?

законски од го ворне за квалитет
ваздуха на својој територији,
а већина нема план његове заштите”. Ваљда им замера да
нису у стању да натерају грађане да батале „смедеревце”
зарад скупљег начина – прикључења на даљинско грејање
и гасну инфраструктуру. Зато
је инспекција добила налог да
хитно оде у све локалне самоуправе и на терену провери да
ли постоје планови и да ли се
они спроводе и да оне градове
и општине који их немају –
казни!
Министар ништа није рекао
о ненаменском трошењу новца од еко-такси из локалних

У минулој нездравој
недељи размишљало
се површно и паушално, без узимања у обзир релевантних чиње ни ца и без ја сне
стратегије решавања
проблема. То је, уосталом, деценијама
наше типично понашање: све на о-рук!
А тако се не може.
Млађан Динкић је својевремено рекао да за „нашу застарелу привреду екологија представља велики трошак”... Али
грађани су „старији”, њихово
здравље је много скупље. И паметне државе непрестано то
имају на уму.
А када не знаш колико, одакле и када отрови долазе, нити
имаш студију о утицају загађења на здравље људи, ни рачуницу колико пара треба да се
нација залечи од загађења, већ
се уздаш у небо и кратку памет
– ти паметна држава ниси.
Далеко си од ње као што су
били пагани који су се уздали
у богове река и ветрова.
А ветар ко ветар – прошле
недеље је однео загађење, а ове
донео заборав. О загађењу се
више не прича. Као и увек до
сада, до следеће прилике.
Зоран Станижан

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАВЛОВ О ЕКОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ

Панчево спроводи бројне мере за смањење загађења
* * *
Идеја о екстерној контроли правосуђа је у директној супротности са званичном политиком јер се држава у
приступним преговорима са ЕУ обавезала да ће смањити политички утицај на правосуђе. Оваквим изјавама се
може постићи само супротно, дакле тражи се већи политички утицај.
(Председница Друштва судија Србије Снежана Бјелогрлић, Радио „Слободна Европа”, 20. јануар)
* * *
Неки се љуте по дужности, неки јер су конкурисали па
нису прошли даље од првог круга, неки јер су једном
добили „Нин”, а као да нису, неки се љуте зато што су
отишли превише десно, неки зато што нису довољно
десно, неки се љуте зато што мисле да су лево, а у ствари су десно, а неки су напросто будале, а будале се увек
лако наљуте.
(Писац Дејан Атанацковић, „Данас”, 21. јануар)
Квалитет ваздуха у Србији катастрофалан је већ годинама и аерозагађење треба схватити као подмуклу болест. Нећете изаћи напоље и од аерозагађења одмах
умрети, али ћемо с временом имати повећан број оболелих од плућних, кардиоваскуларних и неуролошких
болести. Све последице ћемо знати за десет година.
(Пулмолог Татјана Радосављевић, телевизија Н1, 16.
јануар)
* * *
Могу вам рећи да смо се у Лос Анђелесу снашли врло
добро. Имао сам среће да доста добрих људи помогне и
мени и мојој породици. То нас је растеретило да можемо да се релаксирамо и да се осетимо добродошлима.
Клима је такође невероватна, сија сунце сваки дан и
људи се осмехују једни другима, то доста помаже. Постоји у Лос Анђелесу и нека општа амбиција у ваздуху у
најлепшем смислу те речи и та амбиција полако али
сигурно и мене покреће.
(Глумац Никола Ђуричко, „Блиц”, 22. јануар)

Поводом загађења ваздуха у
нашем граду јавности се 17.
јануара обратио градоначелник Саша Павлов. Он је констатовао да су због изразито
неповољних метеоролошких
услова забележене повремене
повећане концентрације прашкастих материја PM10 на
мерним местима Ватрогасни
дом, Војловица и Старчево и
додао да су „најзначајнији извори емитовања ове врсте прекорачења у ово доба године
индивидуална ложишта, имајући у виду да је само од 30 до
35 одсто становништва Панчева обухваћено даљинским
системом грејања, као и саобраћај”.
Он је подсетио на то да се
„Панчево последњих година
изузетно стара о стварању добрих услова за живот свих грађана, подизању друштвеноеколошке свести и о спровођењу различитих активности
с циљем унапређења животне
средине”, те да се „као индустријски град већ дуги низ година бави решавањем питања
квалитета ваздуха”, и то постављањем аутоматског мониторинга, као и стварањем услова за пласман преко 500 милиона евра вредних инвестиција у реконструкцију фабрика у јужној зони, „чиме је драстично смањено индустријско
загађење”.

Према његовим речима, за
смањење амбијенталног загађења уложена су значајна средства да градске топлане
пређу на искључиво коришћење гаса за производњу енергије у систему даљинског грејања, а Панчево је „први град који је
планирао и одвојио средства која се користе као
помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског гасног прикључка, чиме ће се смањити број домаћинстава
која као енергент користе
дрво, угаљ, течна горива
и тиме ће се побољшати
ква ли тет ва зду ха”. Од
2016. године до краја 2019.
за ову намену је издвојено 13,1 милион динара,
па је досад новцем из градског буџета гасификовано 201 домаћинство.
Павлов је изјавио да је
2018. године започета гасификација и „у плану је да се у
току ове године омогући грађанима тих делова града прелазак на коришћење гаса као
енергента” и подвукао да је то
„мера која мора да се спроводи у континуитету како би се
осетили позитивни ефекти на
квалитет живота грађана”. Такође, као друга локална само-

управа у Србији „донели смо
План квалитета ваздуха за град
Панчево, у оквиру кога су дати

краткорочни и дугорочни планови за даље решавање индустријског загађења, загађења
од саобраћаја, али и загађења
од индивидуалних ложишта,
с циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности
или циљне вредности утврђене законом”.
Од бројних мера које је Град
спровео како би допринео сма-

њењу загађења ваздуха Павлов је навео и чишћење и
уклањање дивљих депонија по
на се ље ним ме сти ма и
граду, потписивање јавно-приватног партнерства за јавни превоз, чиме ће Панчево добити
мо дер ни зо ван во зни
парк високих еколошких
стандарда, те велику акцију „Засади дрво” – тако је интензивирано пошу мља ва ње зе ле них
градских површина.
Он је закључио да ће
све наведене мере наставити да се примењују,
али будући да то изискује велика финансијска
средства и да ефекти не
могу бити тренутно видљиви, „као и да потпуна и ефективна примена ових мера зависи од
развоја друштвено-еколошке свести свакога од
нас као појединаца, оно
што могу да сугеришем
и препоручим је смањена употреба свих врста моторних возила и поштовање инструкција Завода за јавно здравље”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 24. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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ДРУШТВО
ВАУЧЕРИ ЗА СМЕШТАЈ У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

ПРЕГОВОРИ СА ЕУ

КАКО ДА УШТЕДИТЕ 5.000 ДИНАРА ОДМАРАЈУЋИ СЕ

На реду Поглавље 27

Акција поделе субвенција за одмор у
Србији Министарства трговине, туризма и телекомуникација наставља
се и ове године, а подела ваучера
вредних 5.000 динара почела је 1.
јануара.

аранжмана. Уз пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно ставља на увид фотокопију личне карте
или пасоша, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.

запослени. Пензионери стављају на
увид фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал
пензионог чека, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка с тери-

Као што је многима већ познато, ваучером за субвенционисани одмор у
Србији се могу платити искључиво
услуге смештаја, а не исхрана, пиће,
здравствене и друге услуге, боравишна такса и слично.
Наравно, ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника, а смештај мора трајати најмање пет ноћи. Уколико је износ
рачуна за смештај већи, корисник је
дужан да остатак суме исплати из
сопствених средстава. Ипак, то не

И ово вам треба
Поред наведеног, потребно је предати још
један документ, у зависности од тога да ли
сте пензионер или сте
значи да ће вам, ако смештај кошта
мање од 5.000 динара разлика бити
враћена, нити да преостали новац
можете искористити накнадно. Пријаву треба поднети најкасније до 15.
октобра, а ваучер се може искористити закључно с 20. новембром текуће године.

Како се пријавити
Корисник ваучера треба лично да поднесе пријаву и осталу неопходну документацију. Изузетно, за кориснике
права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиде, као
и цивилне инвалиде рата подношење
пријаве може извршити друго лице.
Потенцијални корисници су у обавези да најпре изврше резервацију
смештаја и да попуне пријаву која се
може преузети са сајта mojasrbija.rs.
Пријаву треба предати на шалтеру ЈП
Пошта Србије, и то најкасније тридесет дана пре почетка реализације

Министарство трговине, туризма
и телекомуникација је прописало
да угоститељ може пружати услуге смештаја од наредног дана од
дана објављивања његовог имена на листи угоститеља.
Стога Министарство препоручује потенцијалним корисницима ваучера да обавезно приликом резервације објекта најпре
на сајту mojasrbija.rs или vaucerisrbija.com провере да ли се он
налази на листи оних који примају ваучере, како им се не би
десило да буду одбијени уколико то није случај.
гинал потврде о запослењу и оствареној
заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац, или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава. Kорисник ваучера ставља на увид и личну карту или пасош.

торије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу
оствареног права на пензију.
Радно ангажована лица с примањима која не прелазе износ од 60.000
динара месечно стављају на увид ори-

KО МО ЖЕ ДО БИ ТИ ВА У ЧЕР
Право на ваучере имају:
1) корисници права на пензију;
2) незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица са евиденције Националне службе за запошљавање (корисници посебне
новчане накнаде и привремене накнаде);
3) корисници права на додатак
за помоћ и негу другог лица;
4) корисници права на додатак
за помоћ и негу другог лица, који
то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и
инвалидско осигурање;
5) радно ангажована лица с
примањима која не прелазе нето
износ од 60.000 динара месечно;

БИ РАЈ ТЕ ПА ЖЉИ ВО!

6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата с примањима која не прелазе износ од
60.000 динара месечно;
7) корисници права на накнаду
на породичну инвалиднину по палом борцу;
8) носиоци активног породичног
пољопривредног газдинства који
су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом, уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
Kорисник ваучера може остварити право на субвенционисано
коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Пријаву треба поднети
најкасније до 15. октобра,
а ваучер се може
искористити закључно
са 20. новембром
текуће године.
У Министарству трговине, туризма
и телекомуникација истичу да је број
пријава за доделу ваучера ограничен
расположивим буџетским средствима и наводе да ће се рангирање вршити на основу датума и времена
пријема пријаве на шалтеру Поште.
Према томе, да бисте били сигурни
да нећете остати без ове субвенције,
пожурите с предајом документације.
Када стекнете право на ваучер, Министарство ће вам га послати путем
препоручене пошиљке. А онда имате
још само један задатак – да се лепо
проведете.
Д. Кожан

О прекомерном емитовању опасних и штетних материја
Ове године чистији
ваздух у Панчеву
Недавно је Енергетска заједница окривила НИС да су емисије сумпор-диоксида и прашине из Енергане Рафинерије нафте у Панчеву 2018. године
биле изнад очекиваних. Како кажу, те
го ди не је из Енер га не еми то ва но
2.708,5 тона сумпор-диоксида, 459 тона азотних оксида и 187 тона прашине суспендованих честица PM, што је
866,5 тона сумпор-диоксида и 133 тоне прашине изнад онога што је предвиђено. Уједно, Енергетска заједница
је Србији замерила што се рафинеријски погон Атмосферска дестилација 2 не налази на листи од девет постројења у Србији која у 2018. години
нису поштовала очекиване квоте емисија загађујућих материја у ваздух.
У одговору НИС-а који је достављен редакцији „Панчевца”, а који се
односи на горенаведене замерке Енергетске заједнице, стоји да у складу са
опредељењем да је заштита животне
средине један од стратешких приоритета компаније НИС је у пројекте
из ове области од 2009. године уложио више од 13 милијарди динара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

НИС истиче да су ови пројекти реализовани у свим сегментима пословања, а један од фокуса била су улагања у Рафинерију нафте Панчево.
„Само у прву фазу модернизације,
која је окончана 2012. године почетком производње горива европског
стандарда квалитета, НИС је уложио
више од 500 милиона евра. Поред пословних, ове инвестиције су донеле и
многобројне бенефите када је реч о
унапређењу заштите животне средине.

Пре свега, емисије штетних гасова
смањене су више од 10 одсто, концентрације бензена су мање од вредности прописаних стандардима ЕУ, а
испарења штетних материја приликом утовара цистерни на ауто-пунилишту сведена су на нулу. Такође је
извршена реконструкција и модернизација FCC комплекса (за производњу бензина, дизела и гасова), као и
реконструкција Дунавског пристаништа”, стоји у одговору НИС-а.

Менаџмент руско-српског нафтног
гиганта подсећа да је захваљујући
сталним инвестицијама у модернизацију прерађивачких постројења Рафинерија нафте у Панчеву постала
2017. године први енергетски објекат
у Србији који је од надлежних државних органа добио интегрисану дозволу о спречавању и контроли загађења
животне средине којом се потврђује
да је производни процес у Рафинерији у потпуности усклађен с највишим

домаћим и европским стандардима у
области заштите животне средине.
„Важно је истаћи да је у Рафинерији
у току друга фаза модернизације, чији
је кључни пројекат изградња постројења за дубоку прераду с технологијом
одложеног коксовања, вредан 300 милиона евра. Након завршетка пројекта
планираног у 2020. години НИС ће
производити веће количине највреднијих деривата и започети производњу кокса, који се сада увози у Србију.

ГРУПА ЗА ЗАШТИТУ ВАЗДУХА

Катализатор, па
регистрација!
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић председавала је у
уторак, 21. јануара, првом састанку
Радне групе за заштиту ваздуха, на
којем су договорени хитни кораци
који ће у најкраћем року бити предузети како би се утицало на смањење загађења ваздуха у нашој земљи.
Радна група је разматрала идеју о
увођењу ригорозније контроле возила на техничким прегледима.
Према важећим прописима, возила која прекомерно испуштају штетне гасове не искључују се из саобраћаја, већ се власницима даје рок
да до 5. јула 2021. отклоне недостатке. Постоји могућност да држава већ ове године, с циљем ургентног отклањања повећаног загађења,
започне примену овог прописа.
На састанку се разговарало и о
проналаску начина на који би што
већи број градских топлана прешао с фосилних енергената, као
што су мазут, угаљ и лож-уље, на
коришћење биомасе.
Састанку су присуствовали и министри Златибор Лончар и Александар Антић, градоначелник Београда Зоран Радојичић, директор
полиције Владимир Ребић, као и
представници релевантних републичких и градских институција.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

ОДГОВОР НИС-а НА ЗАМЕРКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Заштита животне средине
је стратешки интерес
компаније

Србија је у уторак, 21. јануара, поднела Европској комисији преговарачку позицију за Поглавље 27, које се односи на животну средину и
климатске промене.
Израда преговарачке позиције за
Поглавље 27 трајала је скоро три
године, уз учешће 28 институција,
а чини је више од 1.600 страница и,
према тврдњама званичника, то је
најкомплекснији документ који је
Србија до сад представила ЕУ. Сада је укупан број поглавља спремних за отварање повећан на пет.
За Србију, која је оптерећена еколошким проблемима, било би веома корисно да ово поглавље буде
што пре затворено, јер ће тада бити широм отворена врата за укључивање наше земље у европски програм „Зелени договор”, за који ће
бити опредељена велика новчана
средства.

Поред тога, биће остварени и нови еколошки бенефити. Пре свега, престаће
производња мазута с високим садржајем сумпора, што кореспондира са обавезама државе Србије у овој области
да се смањи удео мазута у течним горивима. Такође, овај пројекат ће допринети смањењу емисије пре свега
сумпорних оксида (SО2) и прашкастих
материја (PM), као и азотних оксида
(NО2) из свих постројења за сагоревање Рафинерије нафте Панчево”, пише
у допису „Панчевцу”.
А када је реч о конкретном постројењу, Енергани у панчевачкој рафинерији, НИС напомиње да прелиминарни незванични подаци за 2019. годину за количине загађујућих материја емитоване у ваздух (SO2, NО2 и
PM) показују да су оне далеко испод
годишњих квота прописаних Националним планом за смањење емисије.
„У 2019. години на постројењима
за сагоревање, котловима Енергане,
спроведен је месечни план потрошње
горива који се односио на повећан
удео коришћења природног гаса у односу на течно гориво. Коначне податке о количинама загађујућих материја емитованим у ваздух из постројења
Енергане НИС ће имати у првом кварталу 2020. године и они ће бити достављени Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије”, кажу
у НИС-у и додају да ће улагања у унапређење заштите животне средине бити и даље међу приоритетима НИС-а,
у складу с визијом одрживог развоја
компаније по којој сви пројекти, поред бизнис ефеката, морају да имају
и позитиван утицај на заједницу и будуће генерације.

За холивудски осмех

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

Шта погоршава
симптоме астме
астме, пажњу треба да усмеримо на неколико могућих
фактора. Кућни љубимци у
стану, а посебно у спаваћој
соби, могу да буду извор алергије на животињску длаку.
Појачане концентрације влаге или овлаживачи ваздуха
често погоршавају симптоме
астме. Посебну пажњу треба
посветити појави буђи и мирису на буђ који се јавља у
неким деловима куће. Бубашвабе могу такође бити извор алергена који изазивају
Пише:
астму. Уколико се симптоми
др Мирослав Тепшић
погоршавају при усисавању
тепиха, то је добар показатељ
Актуелне временске прили- алергије на гриње из прашике без падавина, с ниском не. Сезонске алергије су свитемпературом и маглом у то- ма добро познате и оне се јаку већег дела дана, неизбе- вљају у рано пролеће, лето
жно покрећу питање квали- или јесен у зависности од тотета ваздуха који дишемо и га да ли су у питању полени
могућих здравствених ком- дрвећа, трава, корова или плепликација у овом периоду. сни из природе. Излагање дуНаравно, није све тако тмур- ванском диму, без обзира на
околности, моно, јер прве паже да погорша
давине могу у
симп то ме аст знат ној ме ри
ме. Кућна ложида промене сишта представљатуацију и очи- Кожни тестови
ју извор штетсте ваздух од
них гасова и дисувишних че- се сматрају
ма које удишестица и гасова најкориснијом и
мо. То се одноштет них за
си и на раз не
наш респира- најјефтинијом
спрејове и хемиторни систем. опцијом у
калије присутне
Постоје пак дијагностици
у животној или
не ке
дру ге
при ли ке ко је алергијских болести. радној средини.
Од помоћи је зааст ма тич ним
пацијентима загорчавају жи- пажање појаве симптома савот и погоршавају основну бо- мо на одређеним локацијама
лест без обзира на примење- или слични симптоми прину терапију. Велики проценат сутни код више лица.
Кожни тестови се сматрају
ових пацијената живи у сиромаштву, с мањком пажње најкориснијом и најјефтинии неге, а вишком свих могу- јом опцијом у дијагностици
ћих алергена који се налазе у алергијских болести. Иако је
њиховој непосредној околи- присутно доста лажно позини. У таквим условима леко- тивних резултата, негативна
ви се користе у великим коли- кожна реакција на одређени
чинама, њихово дејство није алерген са сигурношћу исадекватно, а позиви нашој слу- кључује његов утицај на појаву астме. У неким другим сижби постају све учесталији.
Ка да ис пи ту је мо ути цај туацијама користе се тестови
алергена у животној средини на IgE антитела или еозинона по ја ву или по гор ша ње филе из крви.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Откриће: колаген није
крив за настанак бора

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
До сада се сматрало да је узрок
опуштања коже, губитка еластичности и настанка бора
управо чињеница да се количина колагена с годинама смањује. Међутим, најновија истраживања су показала да се у
кожи која стари синтеза колагена најчешће одвија на поприлично високом нивоу, а
његова укупна количина не да
се не смањује, него се и повећава с годинама. Како онда
објаснити губитак еластичности и настанак бора?

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Испоставило се да количина колагена није кључна ставка за леп, младалачки изглед.
Доминантну улогу заправо
има квалитет колагенских влакана и он је тај који с годинама опада. То се све дешава
због низа спољашњих фактора који утичу на кожу, као
што су UV зраци и слободни
радикали. Али постоје и унутрашњи фактори који утичу
на квалитет колагена. Најбитнији од њих је поремећај процеса састављања колагена. Као
последица тога одвија се скупљање колагених влакана с
дефектима (немају одговарајућу чврстину).
Колаген, као и остале компоненте дермалног матрикса, јесте компонента која се
об на вља. Ква ли тет но вог,
младог колагена контролише беланчевина декорин. Она
регулише процес стварања и
састављања колагена, обезбеђује формирање влакана
колагена хомогене конзистенције без дефеката. Али током старења се производња
декорина у кожи, као и осталих беланчевина у телу, смањује. Зато је потребно одлазити редовно на биолошке
третмане и свакодневно неговати кожу квалитетним кремама и маскама, чувати лице од UV зрачења и хранити
се здраво.

Петак, 24. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

ОД ФЕБРУАРА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”
ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Наши суграђани већ добро знају да у Заводу за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
све специјалистичке и лабораторијске прегледе могу урадити
на једном месту, по повољним
ценама, уз најсавременију дијагностику. Такође, познато је
да тим лекара Завода „Панчевац” чине еминентни стручњаци који долазе из Клиничког
центра Србије, са Института
„Дедиње” и из Опште болнице
Панчево. Том тиму се сада придружила и др Весна Новичић
Ђоновић, специјалиста гинекологије и акушерства из Дома
здравља Палилулa.
Докторка Новичић Ђоновић је
завршила средњу школу у Сребреници, у Босни и Херцеговини, а потом Медицински факултет у Београду. Дуго је била у дилеми којој области медицине да се окрене у наставку школовања, а избор се сузио кад се вратила у Босну и
запослила у болници на којој
су постојала два одељења: интерно и гинекологија. Радила
је на оба и тако стекла драгоцено искуство у обе области.
Сплет животних околности на
крају ју је усмерио ка гинекологији, али докторка Новичић
Ђоновић је остала у души и
интерниста. Њене пацијенткиње стога имају срећу да их она
прегледа користећи холистички приступ, односно не фокусирајући се само на проблем
због кога су дошле, већ посматрајући читав организам.

Прегледи се могу
заказати путем
телефона Завода
013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Као шлаг на торту долази и
податак да ову докторку њене
пацијенткиње не само да цене
као врсног стручњака већ је и
воле као човека, о чему сведоче њихове бројне похвале које
се могу прочитати на различитим порталима и форумима на
ин тер не ту. Док тор ка ова кве
комплименте објашњава у две
реченице: „Сматрам да сам овде само да људима пружим љубав и ништа више од тога. Стицајем околности то чиним као
лекар”.
Са др Весном Новичић Ђоновић разговарали смо о прегледима које ће она од 1. фебруара обављати у Заводу „Панчевац”, али и о неким од најчешћих гинеколошких проблема данашњице, те о начинима
да се они превенирају.
ПАНЧЕВАЦ: Какве врсте прегледа ћете обављати у Заводу
„Панчевац”?
ДР ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ: Осмислили смо три
конкретна пакета који обухватају најважније прегледе које
свака жена треба да превентивно уради једном годишње,
с тим што они нису обавезујући, већ па ци јент ки ње мо гу
урадити и било који појединачни преглед у складу са сопственим потребама. Први пакет обухвата гинеколошки преглед, вагинални брис, папатест, цервикални брис, колпоскопију и ултразвук и кошта
6.000 динара. У други пакет
спадају сви горенаведени прегледи осим ултразвука и он
ко шта 4.000 ди на ра. Тре ћи
пакет подразумева гинеколошки преглед, вагинални брис

Др Весна Новичић Ђоновић
и ултразвук и кошта такође
4.000 динара.
Као што сам већ рекла, пацијенткиње се могу одлучити
за неки појединачни преглед
или контролу, а наравно добродошле су и труднице и породиље. Прегледи се могу заказати путем телефона Завода
013/21-90-900 и 013/21-90-903.
l На какве се тегобе најчешће жале пацијенткиње које
долазе на преглед код вас?
– Трудим се да своје пацијенткиње научим колико је важно да редовно долазе на превентивне прегледе и најсрећнија сам кад је то разлог њиховог доласка у моју ординацију. Правило је да се након
првог сексуалног односа код
гинеколога одлази једном годишње. До сада сам радила у
неколико домова здравља – у
Сребреници, Зворнику и широм Београда – у Гроцкој, на
Вождовцу и на Палилули, и
могу да кажем да се навике
жена да редовно посећују гинеколога у сваком од тих места битно разликују. Мој је задатак да развијем ту навику
код жена које је до сада нису
имале.
l Зашто је важно да жене
редовно одлазе код гинеколога чак и кад немају никаквих
тегоба?
– Ко ли ко су пре вен тив ни
прегледи важни, довољно говори чињеница да у Србији у
просеку сваког дана једна жена умре од рака грлића материце, при чему је то врста рака која је најлакша за дијагностику и чијим се раним откривањем спасава живот. То
је разлог што ја упорно скрећем пажњу пацијенткињама
да не стављају своје здравље
на последње место и да пронађу тих пола сата времена
једном годишње да посете свог
гинеколога. Карцином грлића материце се, нажалост, јавља код све млађих жена, и то
чак и тамо где га не бисте очекивали на основу фактора ризика, што је разлог више да се
ова те ма схва ти из у зет но
озбиљно.
l Да ли су жене у Србији почеле озбиљно да схватају важност превентивних прегледа?
– Ствари се поправљају, али
још увек недовољно. О томе
колико жене умеју бити неодговорне према свом здрављу,
сведочи чињеница да сам само током прошле године имала чак три пацијенткиње које
су на преглед дошле са већ
поодмаклим карциномом грлића материце. То значи да
оне годинама пре тога нису
ишле на прегледе, што се лако

да закључити ако знамо да рак
грли ћа ма те ри це има сво је
преинвазивне форме и еволуција болести углавном траје
годинама, што вам и даје могућност да болест уочите и излечите у раној фази. Превентивни преглед је неинванзиван, без бо лан, јед но ста ван,
краткотрајан, није непријатан,
а корист, као што видимо из
ових при ме ра, мо же би ти
вишеструка.
l Шта жене најчешће наводе као разлог недоласка на превентивни преглед?
– Зависи од средине до средине. Неке жене сматрају да
више не треба да одлазе код
гинеколога јер су завршиле
свој репродуктивни период. У
малим срединама још увек је
„срамота” ићи код гинеколога. Поједине жене због превише обавеза заборављају на своје здра вље све док их не ка
озбиљнија тегоба не примора
да посете лекара. Проблеми
су, дакле, различити: од недовољне едукације, преко темпа
жи во та, па до то га да па цијенткиње због проблема с
послодавцем немају оверену
здравствену књижицу и не могу
доћи на преглед, што је заиста страшно.

l Чини се да се у последње
време све већи број парова суочава са стерилитетом? Да ли
и ви имате тај утисак?
– Нажалост, тако је. Узрок
се не зна, али по мом мишљењу, на тај проблем утиче читав сплет различитих фактора: стрес, брз темпо живота,
електромагнетно зрачење, телефони, неадекватне животне
на ви ке... Исти ти фак то ри
утичу и на проблем ризичне
трудноће.
l Шта, поред одлазака на
превентивне прегледе, жене могу да учине да би сачувале своје репродуктивно здравље, али
и здравље читавог организма?
– Савет на ту тему је веома
лако дати, али га је у данашње
време тешко послушати. Било
би дивно кад би људи могли
да буду мирнији, да мање буду под стресом, да се више баве физичком активношћу, да
се хране здраво, али сви знамо колико је данас тешко све
то извести. Довољно је да пођемо од себе. Ипак, на нама је
да се потрудимо да те добре
навике у што већој мери уврстимо у свој живот, јер знамо
да здрав чо век има хи ља ду
жеља, а болестан само једну –
да оздрави.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Коприва –
краљица биља
Једна од најлековитијих познатих
биљака свакако је коприва. Изузетно је богата разним корисним састојцима: беланчевинама, угљеним
хидратима, мастима, калцијумом,
фосфором, гвожђем, витаминима
Ц, А, Б2 и К, каротином, флавoноидима, органским киселинама,
азотним материјама...
Поред тога што добро утиче на расположење, она прочишћава
крв, чува мокраћне путеве, дисајне органе и органе за варење, чисти црева и одлична је за лечење болести изазваних вирусима и бактеријама.
Чај од коприве направите тако што ћете 50 грама уситњеног лишћа кувати петнаест минута у једном литру воде, оставити преко ноћи и пити у току дана уместо воде као средство за јачање и против
малокрвности.
У те сврхе одлично је и семе коприве, које треба узимати с медом. Можете припремити и сок, тако што ћете килограм свежег младог лишћа опрати и самлети на машини за месо, па исцедити. Сок
помешајте с медом и пијте три-четири кашичице дневно. Сам сок
можете користити за испирање уста и гргољење у случају ангине и
упале десни.
Ево и одличног рецепта против опадања косе: 100 грама листа коприве кувајте двадесет минута у пола литра кишнице или дестиловане воде, додајте 25 грама камилице, поклопите и оставите да стоји
осам сати. Процедите, па тој течности додајте два децилитра винског
сирћета. Том мешавином сваке вечери масирајте корен косе.
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БЕЗ ПОСЛА И СТАНА НЕМА САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

КОД НАС ЈЕ ДЕТИЊСТВО НА СИЛУ
ПРОДУЖЕНО ДО ТРИДЕСЕТЕ ГОДИНЕ
Све је више младих који живе
с родитељима. Једни зато што
не могу да обезбеде средства
за самосталан живот, други зато што им је тако удобније. Али
последице су заједничке, а трпи и друштво у целини.
Процењује се да нешто мање од
пола милиона младих људи у
Србији, старих између 25 и 34
године, живи с родитељима.
Слично је на целом Балкану:
око три четвртине становништва овог узраста животни простор дели са оцем и мајком.
Главни разлог за ово је, наравно, неповољна економска
ситуација. Једно истраживање
под окриљем УН констатовало
је да запослене младе особе ређе живе с родитељима него незапослени и студенти.
Према оквирним проценама, једна трећина младих у Србији нема изгледе да започне
самосталан живот, јер нема никакве приходе. А и они који су
запослени остају с родитељима јер од плате не могу да плаћају кирију за изнајмљени стани и да остатком покривају трошкове самосталног живота.

РЕЧ ПСИХОЛОГА

Родитељи „добронамерно”
саботирају децу

Постоје и они који имају болесне родитеље и већу емотивну повезаност с породичним
домом, па осећају одговорност
да им помогну. Иако постоји
квалитетна кућна нега старих

Психолози овакав стил живота називају „продуженим детињством”, јер млади у таквом
по ло жа ју по ка зу ју да ни су
довољно зрели за самосталан
живот.

КАКВА СУ ИСКУСТВА ПАНЧЕВАЦА

Исплати се
„Живот с родитељима има и предности и
мане. Себи можеш да приуштиш већи луксуз него што би могао када би живео сам:
скупље патике, јакну, летовање... Наравно,
лакше је и што се тиче кувања, јер једна је
мамина кухиња! С друге стране су мане.
Немате слободу за неке ствари. Различите
генерације имају и различите погледе на

свет, па увек буду
придике: зашто ово,
како оно, кад си дошао, куда си отишао...” (Смех)
Маја Тепшић (38),
дипломирани
менаџер за маркетинг

Ко како може
„С родитељима живим из више разлога. Код
нас су куће прављене да у њима живи више
генерација, тако да ја имам свој спрат, неко
би то могао назвати и посебним станом, па
не видим, бар засад, разлог да одем и на
другом месту изнајмљујем стан. Да ли је жи-

вот под истим кровом тежак? Много зависи
од тога какви су породични односи, има и
предности и мана. Препоручујем сваком да
ради онако како му жеље и околности дозвољавају.”
Б. К. (36)

Брачним паровима није лако
„Као и већина нас у Србији, живимо у заједници с његовим родитељима. Тако нам је
лакше, пре свега из финансијских разлога.
Имамо малу децу која ће ускоро кренути у
школу. Добро нам дође и то што кад желимо
некуд да одемо, имамо где да оставимо децу. Они воле да буду с баком и деком. Знам
неколико случајева у којима долази до
Два су основна предуслова
за самосталан живот: стални
посао, односно редовни приходи за живот, и стамбени простор. Кад једно од овог изостане, или оба, млади су принуђени да живе под родитељским кровом. А како ствари
стоје, биће све више таквих.
Јер тренд запошљавања на лизинг или на уговор на одређено време, све и кад имају посао, младе чини кредитно неспособним, па не могу да планирају куповину стана...
Живот с родитељима, и неретко још неким чланом породице, и поред многих мана, у
таквој ситуацији испада најбоље решење:
– Не морам да бринем како
да обезбедим новац да платим
све те рачуне. Пола плате би
ми отишло само на режије. Не
морам ни да бринем шта ћу да
једем, како ћу и шта ћу да скувам. Ту сам, с родитељима. Наравно, помогнем колико треба
– типична је прича једног таквог тридесетогодишњака.

Удобност по сваку цену
Али стручњаци наводе да нису
само финансије разлог касног
осамостаљивања.

честих сукоба и раздора између супружника, јер је син увек између две ватре, па кад
дођу и деца, не зна се ко кога васпитава!
Некад је можда и боље сачекати да се пар
осамостали, све зависи.”
Брачни пар
из Банатског Брестовца (33 и 31)

лица, која пружа подршку и
сигурност, многима је и даље
тешко да негу ближњих препусте другима, те се одлучују да
остану с њима.
Таквих је, међутим, најмање. Много је више младих који имају и посао и приходе,
али се тешко носе са одрастањем и стварним животом и нису спремни да се одрекну комфора који им пружа живот с
родитељима.

Иста је ситуација и у развијенијим и у неразвијеним државама, а стручњаци објашњење
налазе у материјалном изобиљу
у којем млади одрастају, па сматрају да део кривице, можда и
већи, с деце треба пребацити на
родитеље. У таквим домаћинствима родитељи деци све плаћају, а новац који тридесетогодишњак заради на свом сталном
или успутном послу иде само на
његов провод и личне потребе.

Животне ставове младих у
оваквом положају карактерише одбијање било каквих обавеза, а често и послова који нису веома добро плаћени. И док
сви причају о незапослености,
многи неће да раде „за мале
паре”. Колико пута смо чули
од родитеља да кажу деци: немој ти да се мучиш, ја ћу то да
урадим!?

Озбиљне последице
Наравно, све ово оставља последице на младе.
Младићи и девојке који живе с родитељима мање су мотивисани и обично мање успешни. Те особе често губе самопоштовање. Живот код родитеља с 35 година ставља ту особу у инфантилну позицију, због
чега слободно можемо рећи да
је исфрустрирана. Да би млада особа стекла своје искуство,
самопоуздање и сигурност у
своје способности и личну зрелост, треба да се отисне из родитељског крила – скоро су јединствени у оцени психолози.
Последице трпи и друштво
у целини. Одлагање одлуке о
самосталном животу, стварању
породице и деци, свеједно да
ли је изнуђено или добровољно, драстично се одражава на
демографска кретања. Прошле
седмице је алармантно саопштено да је број становника у
Србији пао испод седам милиона, а један од разлога је свакако и ово!
И никакве прокламације и
резолуције политичара и министарстава, као ни једнократне помоћи за новорођену децу,
ништа неће променити на том
плану све док млади, кад дипломирају, не буду могли да се
запосле на сигурнијим пословима и док не буду могли да
планирају своју будућност као
релативно стабилну. Пре тога
је тешко очекивати да ће се
опредељивати за заснивање породице и рађање деце.
Р. П.

Када је право време да се страха од смрти. У овом пеосамосталимо – питали смо риоду родитељи неретко заЈадранку Грујичић Ђурић, борављају да је један од
психолога и породичног њихових најважнијих задапсихотерапеута из панче- така оспособљавање деце
вачког удружења „Психоге- за самосталан живот – нанеза”.
глашава психолог.
– Све је врло индивидуОдлазак из породице моално и зависи од различи- гу пролонгирати и страхови
тих фактора: психолошке који се јављају код младих.
спремности, од
– Најчешће
мотивације и
је то страх од
жеља, заокруодрастања и
жених развојпреузимања
них фаза или
личне одговорекономске синости. Сем тотуације и конга, постоје дутекста у којем
бока, несвесна
живимо. Нема
уверења да роправог,
нити
дитељи неће
универзалног
моћи сами, да
одговора, већ
ћемо их издати
свако, у односу
својим одлана своје могућском, да останЈ. Грујичић Ђурић
ности и потреком показујемо
бе, одређује моменат одла- љубав и захвалност за све
ска из породице порекла – оно што су урадили за нас...
истиче Јадранка Грујичић Овде је важно имати на уму
Ђурић.
да волети родитеље или воПрема речима наше саго- лети децу значи заузети реворнице, да би се дошло до алан став према породици
овакве сепарације, неоп- порекла, бити заинтересоходна је спремност младих ван и емоционално укључен
да оду, али и спремност ро- и након изласка из породидитеља да их пусте.
це. Одвајање од родитеља
– Врло често се дешава подразумева преузимање
да родитељи, из превелике личне одговорности, осећај
брижности и љубави, не пу- аутономије и изградњу сташтају „децу” да оду, да од- билног
индивидуалног
расту, тражећи бројне раз- идентитета. Младима који
логе због којих је боље ре- излазе из породице следује
шење остати у примарној радост услед личне слободе
породици: економски моме- и независности, док родитенат, комодитет који доносе љима предстоји фаза у којој
подељене улоге и слично. У могу обновити свој партнероснови ове „добронамерне ски однос и социјални жисаботаже” су бројни страхо- вот. Што пре то прихвате,
ви од тога како ће се „дете” пре ће и уследити задоснаћи у новом животном вољство обеју страна – зациклусу, преко страха од кључује Јадранка Грујичић
самоће и напуштања, до Ђурић.
Д. К.

РЕЧ СОЦИОЛОГА

Мушкарци теже одлазе
од родитеља
У узрасту од шеснаест до
тридесет година 80 одсто
младих живи с родитељима
– казао је својевремено за
Радио „Слободна Европа”
Драган Станојевић, доцент
на Катедри за социологију
Филозофског факултета у
Београду, који је, испред
Института за социолошка
истраживања, учествовао у
истраживању мотива због
којих млади живе са својим
родитељима.
– Од ових 80 одсто који
живе с родитељима, интересантно је да је знатно више мушкараца, око 90 одсто, и око 70 одсто жена. То
упућује на традиционални
образац где жене, када се
удају, прелазе углавном у
домаћинство свог супруга.
Ту неко време живе, а уколико имају средстава, онда
се осамостаљују. Али заправо показује и другу особину:

да мушкарци дуже остају у
домаћинству својих родитеља – истиче Станојевић.
Он је говорио и о томе какве су последице живота у
оваквим
међугенерацијским заједницама.
– У тим проширеним домаћинствима су чешћи конфликти између генерација
и унутар генерација. То је
једна цена. Друга цена је
да се унутар проширених
породица лакше репродукују традиционални патријархални обрасци. Такође
се показује да у тим домаћинствима постоји много
израженија родна подела
рада, подела на мушку и
женску сферу. Мушкарци
се много ређе укључују
у кућне по слове. Према
овим истраживањима, жене много ређе и излазе на
тржиште рада – појашњава
Драган Станојевић.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да препознате
чипованог пса луталицу?
Многи суграђани нам се јављају из недеље у недељу жалећи се на проблем
паса луталица. Будући да је познато
да се овакви пси, након чиповања и
стерилисања, враћају на улицу, испоставило се да већина наших суграђана није сигурна како да разликује таквог пса од осталих луталица.
Одговор смо пронашли на сајту ЈКПа „Хигијена”, будући да је основна делатност организационе јединице „Зоохигијена” тог предузећа управо хватање паса и мачака луталица на територији града Панчева, уклањање животињских лешева и конфиската од
физичких и правних лица, као и сакупљање животињских лешева са саобраћајница на територији града.
На сајту „Хигијене” објашњено је
на који начин се поступа са животињама ухваћеним на улици.
„Сваки пас примљен у прихватилиште најпре се вакцинише против
беснила, очисти од спољашњих и унутрашњих паразита, затим се чипује и

направи му се лични картон, а уколико је болестан – лечи се. Након тога животиња улази у програм стерилизације, а потом бива или удомљена
или враћена на бивше станиште, у зависности од особина и карактеристика понашања.”
Одговор на питање како препознати псе које је „Зоохигијена” вратила
на улицу гласи:
„Поново пуштени пси имају ознаке: мужјаци беле огрлице са две плаве траке, а женке такође беле огрлице са две црвене траке.”
У ЈKП-у „Хигијена” наводе да то
предузеће поседује најсавременију
опрему за безбедно хватање паса и
мачака луталица, возила којима се
они транспортују и стручан кадар који спроводи градску Одлуку о смањењу популације луталица, примењујући хуману стратегију стерилизације.
Телефон „Зоохигијене” је 013/352148, а имејл адреса: zoohigijena@jkphigijena.co.rs.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Бахатост на тротоару

Улица Жарка Зрењанина је, видели
смо то већ у овој рубрици, право стециште бахатих возача који се често
паркирају баш тамо где не треба. Откада се на углу с Касапиновићевом
отворио малопродајни објекат познатог трговачког ланца, ствари су постале још горе.
Иако испред продавнице нема паркинга, нити га је икада било, возачима аутомобила то не смета да стану
на тротоар „само да утрче да купе...

(допунити по жељи)”. Ова навика не
само да је ружна већ може бити погубна и по пешаке и по бициклисте,
поготово ноћу.
Стога, запутите ли се овом улицом,
отворите четворе очи, а наиђете ли
на овакав призор, број Комуналне милиције је 347-555 (радним данима од
7.30 до 15.30), 065/866-2537 (радним
данима од 16 до поноћи) и 065/8662537 (викендом и нерадним данима
од 7.30 до поноћи).

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Петак, 24. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ДО СЕРВИСНИХ ИНФОРМАЦИЈА

ДА ЛИ СВЕ СЛУЖБЕ ОДГОВАРАЈУ
НА ТЕЛЕФОНСКЕ ПОЗИВЕ?

Позвали смо у петак
по подне неколико
комуналних предузећа.
Сазнајте ко је све
подигао слушалицу...
Комунална предузећа имају своје телефонске бројеве преко којих грађани пријављују различите проблеме.
Свима нам је, без обзира на то, познато да постоје телефони који звоне
и звоне унедоглед, али се на њих нико не јавља. Само они који су били у
таквој ситуацији знају колико је тешко беспомоћно чекати на „хало” с
друге стране слушалице.
Овог пута смо позвали неколико
бројева да проверимо колико су панчевачке службе ажурне у јављању.
Учинили смо то у петак, 17. јануара,
и то после 14 сати. Иако то, да будемо искрени, нисмо очекивали – веровали или не, на позиве, као и на питања, одговорили су сви с којима смо
контактирали!

Брзо и ефикасно
У предузећу „Грејање” (тел. 315-400)
затражили смо информацију о пријави
квара – до колико сати је потребно доћи и да ли се на проблем мора указати
искључиво лично. Одговор смо добили
одмах, а гласио је да квар може да се
пријави и путем телефона. У „Хигијени” (327-000) такође су нам одмах пружили информацију. Акција одношења
кабастог смећа очекује се у априлу.
„Зеленило” (377-904) и „Урбанизам” (2190-300) јесу службе које се

Без струје делови Панчева
и још четири села
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 24. јануара,
од 8 до 9 сати, без струје ће бити део
Банатског Новог Села, односно Улица маршала Тита од Иве Лоле Рибара
до Вука Kараџића, док ће од 10.30 до
11.30 без напајања електричном енергијом остати део Долова или тачније
– Улица Петра Драпшина од Пролетње до Летње.
Истог дана, од 10 до
12 сати, струје неће
имати Панчевци који живе у делу Улице
Светог Саве од Михајла Пу пи на до Иве
Kурјачког и у Улици Михајла Пупина од Светог Саве
ка Kарађорђевој.
У петак, од 12.30 до 14.30, без струје ће остати и становници дела Синђелићева улице од Улице Моше Пијаде до Светозара Милетића.
У понедељак, 27. јануара, од 8 до
8.30 струје неће имати они који живе
на Јабучком путу од броја 83 до 115,
а од 9.30 до 10.30 они на Јабучком

Страну
припремила
Драгана

Кожан

путу од „Прегиса” до кружног тока и
цела Караула.
Истог дана, од 11.30 до 12 сати,
струје неће имати следеће улице у
Омољици: Вука Kараџића од Радничке до Петра Чарнојевића, Петра Чарнојевића од Иве Андрића до Петра
Kочића, Петра Kочића од Арсенија
Чарнојевића до Kнеза Милоша, Бранка Радичевића од центра до Расинске
и део Ша бач ке. У
истом селу, од 12.30
до 13 сати, искључење могу очекивати и ста нов ни ци
ових улица: Дунавске, Максима Горког од Цара Душана до Kнеза Милоша,
Цара Душана од Стефана
Немање до Kарађорђеве, Живојина
Мишића од Дунавске до Kарађорђеве
и По ња вич ке од Ду нав ске до
Kарађорђеве.
У уторак, 28. јануара, од 9 до 11,
струје неће имати део Јабуке, и то Тамишка улица од Улице Христијана
Kарпоша до Змај Јовине и Улица Иве
Лоле Рибара од Лењинове до Тамишке.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

исто тако одазивају на телефонске позиве грађана.
Комуналну полицију и Комуналну инспекцију понекад је теже „добити” из прве због, како нам је објашњено, превеликог броја позива које наши суграђани свакодневно упућују тим службама. Срећом, овде постоји друга опција: „Систем 48”. Преко овог информационог система проблем можете пријавити електронски, путем званичног сајта Градске
управе.

– Упркос повећању територије коју
„покривамо”, број позива и рекламација остао је у уобичајеним оквирима. То објашњавамо добром динамиком радова на прикључењу водовода
на градску мрежу, односно благовременим информисањем путем постојећих медија о свакој промени на мрежи – додала је Тања Матејић.

Ко је најажурнији

Кварови на водоводној
мрежи пријављују се путем
телефона 377-452, који је
активан 24 сата, да би
дежурна служба могла
одмах да реагује.

ЈКП „Водовод и канализација” је у
нашој провери можда био најагилније предузеће. Након добијених одговора разговарали смо и са стручном
сарадницом за наплату потраживања
и пи-аром Тањом Матејић. Тој служби се путем телефона дневно обрати око двадесет грађана.
– Информисање везано за услуге наше установе одвија се путем бесплатног броја 0800/111-146. Грађани могу
позвати од 7.30 до 15.30 ради рекламација или неког проблема или питања. Информације које наши корисници обично траже тичу се најчешће стања дуговања по испостављеним рачунима – открила је Тања Матејић.

Дежурни и ноћу
Како је ово предузеће у последњих
неколико година преузело водоводне
мреже насељених места Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, очекиван је
заиста велики број позива и евентуалних жалби.

Све информације од значаја, као
што су хаварије, искључења, реконструкције, планирани радови и слично, постављају се на сајт „Водовода” и
шаљу градским медијима, па се наши суграђани могу информисати и
на тај начин. Кварови на водоводној
мрежи пријављују се путем телефона
377-452, који је активан 24 сата да би
дежурна служба могла одмах да реагује. Када су у питању приговори које
грађани упућују писаним путем, у
„Водоводу” кажу да њихове службе
одговарају поштујући Закон о управном поступку (ЗУП) у року од осам
дана од пријема рекламације.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ГЛЕДАТЕ ТЕЛЕВИЗИЈУ?

Још увек има корисних и занимљивих канала

Д. МАРКОВИЋ

Л. ЋУЛИБРК

Често се истиче да, поред рачунара и
мобилних телефона, телевизор више
ником није ни потребан. Све је више
људи који и немају ТВ у свом дому.
Судећи по одговорима у нашој анкети, без обзира на интернет и нове
технологије, мали екрани су и даље
популарни међу нашим грађанима.
ДАМЈАН МАРКОВИЋ, ученик:
– Интересује ме спорт. Гледам још
и канал HBO. Али не тако често. Има
дана када уопште не гледам ТВ. Међутим, када игра мој омиљени клуб,
то буде обично једно три сата дневно.
ЛАЗО ЋУЛИБРК, пензионер:
– Гледам ТВ. У првом реду гледам
ин фор ма тив не и по љо при вред не

М. КИТАНОВИЋ

С. СТОЈАКОВ

емисије. Уз телевизију проводим неколико сати дневно, можда превише,
онако пензионерски. На ТВ Панчеву
пре подне и по подне слушам вести.
МИЛОШ КИТАНОВИЋ, тесар:
– Цртаће гледају деца. Ја пратим
серије, и то турске, али и спорт. Преко дана у просеку сат времена гледам
телевизију, не више од тога, због посла. Када дођем кући, одморим се уз
вести и серију.
САМКА СТОЈАКОВ, пензионерка:
– Не гледам серије нити ријалитије. Погледам неку добру драму, ако
се приказује. Волим истините приче
и документарне емисије. Уопштено
гле да но, вр ло ма ло вре ме на

А. ЦВЕТКОВИЋ

Р. ДИМИТРИЈЕВ

проведем уз ТВ, немам кад. Можда
два-три сата.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ,
куварица:
– Гледам углавном трилере, када има
неких добрих. Деца гледају цртаће. Три
до четири сата у току дана гледам телевизију. Слушам вести на РТС-у.
Пратим „Пинк” и „Хепи” најчешће. ТВ
некада ради а да га и не гледамо.
РУЖА ДИМИТРИЈЕВ, фризерка:
– Чим дођем на посао, укључим телевизор и пратим вести, серије, животињски свет, све што пуштају. Када
стигнем кући, опет се одмарам уз укључен ТВ. Он ради по цео дан, па шта чујем – чујем.
Ј. Катана
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ (И У НАРЕДНОЈ) ГОДИНИ (3)

АСФАЛТИРАЊЕ УВЕК АКТУЕЛНО
Како су у 2019. години функционисала панчевачка насељена места, шта је урађено, а шта
није или бар не још увек, рећи
ће у овом и у наредним бројевима „Панчевца” први људи
скупштина сеоских месних заједница.
Они ће уједно и најавити шта
грађани који су их бирали могу да очекују у тек започетој
години.
Серијал се наставља причом
о ситуацији у Старчеву, Новом
Селу и Долову.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице просек
Улице 4. октобра биће насут
ризлом. Радници ЈКП-а „Комбрест” уклонили су шут и грађевински материјал у Улици
маршала Тита код фудбалског игралишта, а тренутно
косе и крче шибље на немачком (католичком) гробљу. Уз
помоћ столара волонтера из
села биће поправљане столице и столови у свечаној сали
Месне заједнице. Делегација

Старчево гледа у неолит,
али и у будућност
У насеља која су заокружила
комуналну инфраструктуру свакако спада и Старчево, што у
садејству с богатом друштвеном надградњом отвара могућност за останак младих, а није
мали ни број оних који долазе
да у њему живе – речи су Петра Андрејића, шефа службе за
односе с јавношћу тамошње
Месне заједнице.
– Да бисмо претходно успели, главни акценат стављамо
на планирање и обликовање
будућности нашег места, па је
орман у Месној заједници препун пројеката. На основу тих
предуслова намеравамо да комплетно реконструишемо коловоз у десетак улица, као што
су Вељка Влаховића, Пролетња, Виноградска или Улица кестенова. Прошле године смо
добили и грађевинску дозволу
за трећу фазу реконструкције
Трга неолита, односно комплетно преуређење парка у центру; урађен је пројекат капеле
на римокатоличком гробљу, а
траје пројектовање кружног тока у центру места код некадашњег ПИК-а, као и паркинга
код православног гробља. Ту
су и радови на археолошкотуристичком парку и научноистраживачком центру „Неолит ско Стар че во” – ис ти че
Андрејић.
Током априла у Старчеву се
већ четврт века спроводи акција пролећног уређења. Тако
ће бити и ове године, а Месна
заједница и ЈКП „Старчевац”
планирају „освежење” урбаног
мобилијара у центру, као и изградњу двају тротоара – од Дома културе до пијачног платоа
и код „Лолинице”.
– Поред наведеног, наше мештане очекује и отварање својеврсног старчевачког музеја,
на чему већ неко време сложно ра де Ме сна за јед ни ца,
Дом културе и школа. Оно што
највише интересује Старчевце у будућности, јесте изградња спортске хале, као и заврше так га си фи ка ци је, али и
оби ла зни це око Бе о гра да,
тачније правац Винча–Старчево. Пажња месне управе биће концентрисана у та три смера, иако то од нас неће зави-

Улепшавање Трга неолита и ове сезоне у плану
сити – прецизира члан Савета МЗ.

У Новом Селу капеле
у фокусу
У сличном духу размишља и
Недељко Топић, први човек Новог Села, који истиче да је упркос недовољним финансијским
средствима и ограниченим ингеренцијама Месна заједница,
коју он предводи, уложила крајње напоре како би унапредила
квалитет живота мештана.
– Асфалтирање улица, као
горући проблем, биће нам окосница плана и за текућу годину. Од преко педесет километара путне мреже још трећина
није под том црном подлогом,
али како је Град Панчево одабрао консултанта за вођење посла око јавно-приватног партнерства, имамо разлога да очекујемо бољитак у том погледу.
У ту сврху смо спремили неколико пројеката, наравно уз наставак изградње канализационе мреже – истиче Топић.
Он подсећа и на то да је претходна година почела посетом
председника Србије, који је тада обишао и Ново Село и стигао да локалним пољопривредницима да конкретне одговоре на њихова питања.
– Поред тога, добровољном
акцијом Месне заједнице и других институција и мештана у
ветрозаштитном појасу по ободу села посађено је око 1.400
садница јапанске трешње, које
нам је донирала мештанка Ивана Крга Вељковић. Урађена је
и прва фаза сређивања поткровља у згради Месне заједнице,
који је предат на коришћење
Удружењу жена „Новосељанке/Boboacele”. Радило се и на
прекограничној сарадњи у наступу према ЕУ фондовима с
братском општином Санандреј
из Румуније, што ћемо наставити, будући да нам, нажалост,
није прошао пројекат изград-

ње вртића. С Домом здравља
Панчево у неколико наврата
организовали смо превентивне
здравствене прегледе, а помагали смо и традиционалне манифестације, попут „Тракторијаде”, „Бангула”, „Банатског хлеба”... – каже председник.
Као можда кључни догађај у
претходној години он наводи
завршетак изградње капеле на
Источном гробљу, коју је водио Град Панчево, а крајем јуна овај објекат званично је освештан и пуштен у рад.
– На списку даљих активности свакако је и израда пројектно-техничке документације за
капелу на Западном гробљу, што
је начин за добијање финансијских средстава од надлежних за
њену изградњу. Што се осталог
тиче, поред поменутог вртића,
жеља нам је да наставимо асфалтирање, изградњу канализације, прикључења мештана на
гасну мрежу... – каже Топић.

Доловцима приоритет
путеви и канализација
Богдан Анкуцић, заменик председника Савета МЗ „Мита Вукосављев” из Долова, задужен
за финансијске послове, као најважније у прошлој години истиче изградњу асфалтног пута
до локације Ђурђев шпиц у дужини од око пет километара.
– Тај пут је био веома руиниран приликом недавног постављања ветроелектрана, али га
је фирма која се тиме бави, пре
свега захваљујући ангажовању
Месне заједнице и Града Панчева, у потпуности реконструисала. Очекује се да у перспективи буде реконструисан и део
те трасе на територији општине Ковин, јер је веома важна за
пољопривредника и власнике
викендица на Девојачком бунару. Имамо нека обећања и за
санацију пута од Војвођанске
улице до краја нашег атара ка
Владимировцу. Темељно је по-

прављан и коловоз у више улица у другом и четвртом рејону,
а ускоро ћемо исто да урадимо
у првом и трећем. Крајем године смо отворили поступак за
израду пројекта за асфалтирање Радничке улице и путног
прелаза ка Улици краља Петра.
Поставили смо и четрдесет високонапонских стубова за расвету у лоше осветљеним деловима села – набраја Анкуцић.
Он додаје и то да је прошле
године, постављањем канделабра, заокружено улепшавање
трга испред Дома културе; као
и да је Месна заједница помагала познате манифестације,
попут „Винаријаде”, „Штрудлијаде” и, специјално, фестивал
војвођанских Румуна, у вези с
којим истиче помоћ Града Панчева, као и јединство свих сеоских структура.
– Што се тек започете године тиче, поред 2,3 милиона динара за текуће пословање, из
градске касе припашће нам још
четири милиона за уређење
парка у Улици Аксентија Максимовића, на којем би биле
одржаване манифестације попут смотре овнова. Од тих пара биће урађен и пројекат озелењавања тог краја. Уколико
коначно заживи јавно-приватно партнерство у режији Града
Панчева, могле би да буду урађене и улице Соње Маринковић и Иве Лоле Рибара. Упутили смо и захтев „Зеленилу” у
вези са учешћем на републичком конкурсу за озелењавање
у ширем потезу око школе. Вечите жеље су нам и да наставимо изградњу канализационе
мреже, као и санацију главног
пута из смера града. Имамо и
спреман пројекат за расвету на
спортском центру. Напослетку, волели бисмо и када бисмо
имали веће могућности у погледу решавања социјалне проблематике – закључује заменик председника.

ЛЕП ПРИМЕР У ОМОЉИЦИ: КАКО МЛАДИ БРИНУ О ПРИРОДИ

Вук озелењава Поњавицу
Да млади у тинејџерском добу
не јуре само по друштвеним
мрежама и опскурним клубовима, говоре и примери попут
седамнаестогодишњег Вука Голубовића, који не пропушта
прилику да уради нешто корисно за своју животну средину.
Вредан је и предан на више
фронтова, па поред залагања у
школи и на фолклору, обожава и стреличарство, а редовно
одлази у природу. Тако је, уз
оца Дејана, заволео и животиње, попут коња, и често учествује у одржавању локалног
хиподрома, свеједно да ли је
реч о припреми за нека такмичења или уклањању пластичних флаша и другог смећа.
Отац и син годинама редовно одлазе у природу, а негују

и један леп ритуал – сваког 1.
јануара Поњавицом прошетају свог љубимца фокстерије-

ра. Међутим, овог пута веома
их је ражалостио призор почупаних тек посађених младица

јасенова и храста. Обесни уништитељи су у воду побацали и
петнаестак стубова маркера.
Када их је прошао првобитни шок, млађани Вук се вратио с фото-апаратом, усликао
те немиле сцене и послао фотографије чуварској служби,
којој су Голубовићи предложили да сами санирају осакаћене младице и њима додају
младе врбе. Када су добили
одобрење, Вук, који је уз оца
научио како се орезује дрвеће, одрадио је све без ичије
помоћи. Уз наду да ће бар неке да заживе.
Поред бриге о природи, овај
омољички тинејџер сваког јутра порани како би намирио
животиње. Једноставно, ништа
му није тешко...

школе припрема се за одлазак у посету братској школи
у Видему (Словенија).
Банатско Ново Село: Народни оркестар је прошлог викенда гостовао у словеначким
Јесеницама, заједно с дугогодишњим сарадницима из друштва „Вук Ка ра џић” из
Радовљицe. Дом културе планира радове на кречењу ентеријера зграде, као и набавку ношње и озвучења.
Долово: Због планираних радова на електричној мрежи,
у петак, 24. јануара, од 10.30
до 11.30 биће рестрикције у
Улици Петра Драпшина, у делу од Пролетње до Летње. На
престижном фестивалу вина
у Темерину Србислав Ћојбашић је добио златне медаље
за каберне совињон и совињон блан. Промоција 22. „Доло вач ке ви на ри ја де” би ће
уприличена у суботу, 25. јануара, на пијачном тргу.
Глогоњ: У току је уградња видео-надзора на дечјем игралишту у парку.
Иваново: ОШ „Моша Пијаде” обе ле жи ће при ред бом

славу Свети Сава, а део програма биће изведен на језику
националних мањина које живе у Иванову. Фудбалски клуб
је започео припреме пред пролећни део лигашке сезоне.
Јабука: Последњих дана су
избила два пожара, када је
изгорела једна кућа, а Месна
заједница ће, уз помоћ Града
Панчева, помоћи колико може. У организацији поменуте
институције, социјално угроженима је дељена очувана половна гардероба.
Качарево: Пуном паром теку
припреме за „Сланинијаду”,
која ће бити одржана од 20.
до 23. фебруара. Поред осталих, за учешће (са штандом
и певачком групом) спрема
се и Удружење Македонаца
„Вардар Качарево”.
Омољица: При извођењу радова на водоводу и канализацији оштећен је оптички кабл
за телефоне и интернет, али
је служба Поште отклонила
тај проблем за два дана. Неодговорни људи настављају да
бацају смеће у Дубокој долини
надомак баваништанског атарског пута. Почиње нова сезона и упис у фолклорне групе
свих узраста КУД-а „Жисел”.
Старчево: Предавање у организацији Друштва пчелара у
оквиру пројекта „EcoStack”,
под називом „Ваша визија будућности пољопривреде? Одрживост производње и биодиверзитета”, уприличено је у
среду, 22. јануара, у свечаној
сали Месне заједнице, a на
истом месту наредне среде,
29. јануара, пчелар Иван Васиљевић из Крагујевца представиће своју технологију пчеларења. Изложба фотографија под називом „Камен и вода” аутора Предрага Загорца,
филмског и ТВ сниматеља из
Борче, биће отворена у петак,
24. јануара, у 19 сати, у галерији „Боем”.

ДРУЖЕЊЕ ДОЛОВАЦА И БЕЛЕГИШАНА

„Братски” лов

Ловачка секција из Долова
поново је у недељу, 12. јануара, угостила колеге из Белегиша. Реч је о пријатељству
које траје још од 1977. године, када су се ове месне заједнице званично збратимиле.
Традицију међусобних односа одржавају једино ловци,
што се огледа у томе што једни код других одлазе два до
три пута годишње у лов, а поводи су разни, попут обележавања сеоских слава, хајки
на штеточине лисице, гађања
глинених голубова...
Пред сед ни ца до ло вач ке
секција Тања Стаменковић,
вероватно једина жена на тој
„функцији” у окружењу, каже да је разлог за последњи,
новогодишњи сусрет био лов
на фазане.
– На овај начин смо и окончали ову сезону. Драге пријатеље из Белегиша дочекали

смо класичним банатским доручком, уз суво месо, сланину, лепиње... Потом смо изашли на терен, када је одстрељено неколико примерака,
али битније је то што је у нашем ловишту остало довољно кока неопходних за репродукцију ове дивљачи. Дружење је окончано у Дому културе уз заједнички ручак – наводи председница.
Што се Доловаца тиче, следећа акција биће организована 23. фебруара, а у питању
је традиционална хајка на банатску лисицу и шакале, када се очекује преко сто ловаца из разних места.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 24. јануар, 19 сати, дворана Културног центра: концерт Електра данс студија „Спорт за све”.
Петак, 24. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
поп, треп, реп техно и хаус журка „Забрањена зона вол. 1”.
Субота, 25. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
журка Е-70.
Четвртак, 30. јануар, 20 сати, фоаје Културног центра: вече
салсе.

Представе
Субота, 25. јануар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Снежна краљица”.

Тематски програм
Четвртак, 23. јануар, 19 сати, галерија Градске библиотеке:
отварање ретроспективне изложбе акварела Милета Кулачића.
Понедељак, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра:
Светосавска академија.
Од понедељка до петка, 27–31. јануара, у 19 сати, читаоница Градске библиотеке: недеља руског филма.

Изложбе
Уторак, 28. јануар, 20 сати, Дом омладине: изложба „Радови
на папиру” Драгана Ђорђевића и Мирјане Шимуновачки
Шуњеварић.

НОВА КЊИГА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

Дођох, видех, пребегох
Нова књига афористичара Зорана Т.
Поповића објављена је у издању Удружења књижевника
и књижевних преводилаца Панчево.
– У новој књизи
теме су сличне као
у претходним – мали човек и његови
про бле ми.
Има
афоризама о рату,
политици, социјали, љубави, спорту, сексу и,
наравно, оних које највише

МОЈ

волим, а то су они
који су писани у
првом лицу. Многи хва ле на слов
књиге, а ја сам само хтео да докажем да и ми техничари делимично владамо латинским – рекао је у
интервјуу за лист
„Панчевац” Зоран
Т. Поповић.
Корице је радио
Никола Драгаш, а прелом је
урадила Јасна Милићев.

избор

Александра Томашевић,
апсолвенткиња компаративне
књижевности на
Филолошком факултету

Страну припремила

Мирјана
Марић

„СВЕДОЧАНСТВО ВРЕМЕНА” ГОСТУЈЕ У БЕОГРАДУ

ЛЕПОТА РАЗЛИЧИТОСТИ
Представљена дела
сто аутора
Радове бирао
историчар уметности
Миле Игњатовић
У Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић” у Београду у четвртак, 16. јануара, отворена је
изложба „Сведочанство времена”, којом се обележава педесета годишњица постојања Ликовне колоније „Делиблатски
песак”. Ово је завршни догађај
у оквиру представљања значајног јубилеја.
Сто радова, које је изабрао
Миле Игњатовић, историчар
уметности, на најбољи начин
представљају рад уметника из
Панчева, ликовних центара из
Србије и из иностранства, а сада су се нашли и на зидовима
ове велелепне галерије, где су
засијали пуним сјајем. Поставку је радила Оливера Вукотић,
виши кустос Галерије УЛУС.
– Зграда у којој се тренутно
налази изложба „Сведочанство
времена”, којом се обележава
педесета годишњица Ликовне
колоније „Делиблатски песак”,
отворена је за јавност изло-

Отварање изложбе
стави шта је Ликовна колонија
као најстарија градска културна манифестација изнедрила у
претходних педесет година.
– Ово је само један део онога чиме Панчево располаже и
чиме се ми поносимо. Реч је о
различитим поетикама, записима, рукописима. Све до сада

и делује као истински ликовни, па и културни центар у овом
делу земље – истакао је он.
Градски већник за културу и
омладину Немања Ротар није
крио задовољство што је једна
панчевачка изложба украсила
простор Уметничког павиљона
„Цвијета Зузорић”.

МОЈ

Пре кише
КЊИГА која је на мене оставила утисак је „Ћерка” Давида Албахарија. Духовити и
иронични професор – приповедач, следећи своју учмалу
животну и радну свакодневицу, седа у воз који треба да га
одведе у Београд, али ту наилази на непознату сапутницу, девојку која ће својим слободним поступцима, а услед
необичног сплета околности,
успети да путем експлицитних садржаја на телевизијском екрану који посматра
наведе мислећег професора
на прељубу. Приповедачева
свест као да се дистанцира од
необичних, узбудљивих догађаја усред којих се обрео, па
му посматрање порнографског филма изазива разне асоцијације. Док девојка даје све
од себе да га наведе на телесни чин, професор размишља
о речима, писању, приповедању, задире у своје поетичке ставове, критикује образовни систем...
ФИЛМ коме се увек радо враћам је „Пре кише” Милча
Манчевског, трудим се да га
одгледам бар једном годишње. Један од највећих успеха македонске кинематографије, добитник „Златног лава” на фестивалу у Венецији
и номинован за „Оскара” у
категорији филмова с неенглеског говорног подручја.
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Оливера Вукотић, Немања Ротар и Стојан Бошков
жбом 1928. године, а у новембру је било тачно сто година
од када је основано Удружење
ликовних уметника Србије. Навела сам ово јер сматрам да
свака земља и народ морају да
негују своју традицију и културу. А ми смо овом приликом
то спојили у троструки јубилеј
– рекла је Оливера Вукотић.
Пред сед ник
Кул тур нопросвeтне заједнице Панчево
Стојан Бошков рекао је да је
циљ ове изложбе да се пред-

смо урадили захваљујући креативном потенцијалу који поседују уметници. Они су ипак
оно што је најважније и што
свему овоме даје највреднији
печат – рекао је Бошков.
Културно-просветна заједница је организатор ове манифестације, уз подршку Града
Панчева.
– Ми заједно с другим актерима културног живота у Панчеву чинимо и доприносимо
да Панчево заиста и даље важи

– Поносан сам што можемо
у пуном светлу да прикажемо
наше стваралачке капацитете,
дела уметника који су прошли
кроз ликовну колонију за ових
пола века. То су заиста импозантна имена некадашње југословенске ликовне сцене. Иако та сцена не постоји, као ни
земља, њихова дела су трајно
остала у колекцији Ликовне колоније „Делиблатски песак” да
сведоче о неким прошлим временима – рекао је Ротар.

Додао је да је Панчево у културном смислу било познато и
захваљујући Бијеналу уметности.
– У почетку је то било пре
свега Бијенале југословенске
скулптуре, а касније је постало Бијенале визуелних уметности, познато не само у Југославији него и широм региона. То су две најзначајније
манифестације, које су комплементарне у сваком случају,
али које су пронеле леп глас о
нашем граду – рекао је Ротар.
Нагласио је да су ове манифе ста ци је за пра во нај бо ља
лична карта уметничке сцене
Панчева.
– Многи сликари који су живели и радили у Панчеву ушли
су у ликовну историју ове државе као бриљантна имена, генијалци који су стварали на
овом поднебљу. Многи ће тек
ући, али у сваком случају њихова дела су вредност коју ми
негујемо и чувамо и у Народном музеју и Галерији савремене уметности – закључио је
Ротар.
Да подсетимо, током полувековног функционисања Ликовне колоније „Делиблатски
песак” Панчево настала је обимна и драгоцена збирка уља, пастела, акварела, скулптура, цртежа и графика, од укупно 1.289
предмета, које је створило четиристо тридесет уметника. Сви
изложени предмети представљени су и у великом каталогу, који садржи и списак свих
дела насталих током пет деценија рада Колоније.

ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНОМ АУТОРСКОМ СТРИПУ И ИЛУСТРАЦИЈИ
Представља једну напету, емотивну и експлозивну драму,
приказану у три дела или поглавља: „Речи”, „Лица” и „Слике”. Радња филма прати ратног фотографа Александра
(Раде Шербеџија) који се враћа у родну Македонију и своје село. Посебан квалитет овом
филму даје музичка подлога,
ко ју је ма е страл но до не ла
македонска музичка група
„Анастасија”.
МУЗИКА: Најновији албум
Ларе Фабијан „Папилон” доноси врло модеран, динамичан звук, песме бржег и средњег ритма преузимају примат,
што је помало изневерено очекивање када је она у питању.
Ипак, то не значи да је овај,
њен већ четрнаести албум мање интересантан од претходних. Уживање у њеном величанственом вокалу је потпуно. Иако ово није Лара на коју сам навикла, јер нема грандиозних композиција у којима она може да покаже сву
раскош свог талента, пријатно сам изненађена. Лепо је
чути је у нечем другачијем,
модернијем и можда мало више комерцијалном.

Представљање изложбе у Паризу
Изложба под називом „Европско наслеђе у савременом ауторском стрипу и илустрацији” биће отворена 4. фебруара
у 19 сати у Културном центру
Србије у Паризу. Поставка која обухвата радове четрдесет
двоје аутора из двадесет пет
земаља настала је у оквиру четвртог издања „Нова фестивала” у Панчеву 2018. године, у
организацији удружења „КомуникАрт”, и уврштена је у оквир
националног програма Министарства културе и информисања Републике Србије као део
обележавања Европске године
културног наслеђа на националном нивоу.
Саша Ракезић, селектор радова, рекао је да је ова изложба добар начин да се разуме
и прикаже стање европског културног идентитета.
– Србија је захваљујући историјским околностима, и као земља која међу последњима настоји да постане део Европске
уније, у положају да примети
све противречности у којима
се уни ја европ ских др жа ва
затекла у овом тренутку. У вези

с тим, можда ће боље од
било какве политичке
анализе послужити преглед стрипова и илустрација на тему европског
културног наслеђа који
смо приредили у оквиру „Нова фестивала”, позвавши ауторе како из
земаља ЕУ, тако и ван
тог простора, да изразе
сво ја раз ми шља ња –
рекао је он.
Главни циљ изложбе
био је да се подигне ниво свести о европ ској
историји и вредностима,
као и да се ојача осећај
европског идентитета
кроз радове еминентних
европских аутора и аутора у успону у сферама
савременог и алтернативног стрипа и илустрације. Савремени, андергра унд, ал тернативни
стрип и илустрација имају специфичне естетске
квалитете који су вредни истраживања, будући да представљају значајне делове савремене визуелне културе и могу бити

коришћени да осветле посебне
аспекте друштва и културе.
Снежана Ћурувија, продуценткиња изложбе, истакла је

вишеструки значај и улогу културног идентитета:
– Кул тур но на сле ђе
има универзалну вредност за сваког од нас као
појединца, за заједницу
и друштво у целини. Важно је очувати вредности и пренети их на будуће генерације. Можете
посматрати наслеђе као
не што „из про шло сти”
или статично, али оно се
у ствари развија кроз наше бављење њиме. Штавише, наше наслеђе има
велику улогу у изградњи
бу дућ но сти Ср би је и
Европе, оно обликује наш
идентитет и свакодневни
живот. Неговање културног на сле ђа омо гу ћу је
нам да откријемо нашу
разноликост, те започнемо међукултурни разговор о ономе што нам је
заједничко.
Изложба ће бити отворена до 16. марта, а одржава
се уз покровитељство Министарства културе и информисања Републике Србије.
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АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

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

– Стално освежавамо програм новим кореографијама. Поред ових које су награђене, у свој репертоар смо
увр сти ли и деч је игре из Ба на та,
игре из Ужица, Ниша, затим Качера, однедавно и из Босилеградског

професор Жанијел Шубља. Они већ
дуги низ година свирају не само с
фолклорним ансамблима у Банатском
Новом Селу него и у иностранству.
Тако сарађују с многобројним клубовима и културно-уметничким дру-

спешнијих сегмената те установе. Она
окупља око осамдесет чланова узраста од четири до тридесет година, подељених у више узрасних група. Нарочито је успешна дечја фолклорна
секција, која је освојила бројна при-

КУД „Веселија”
Културно-уметничко друштво „Веселија” основано је 14. септембра 1938.
године и од тада па све до данас, без
прекида активности, гаји традиционалну румунску музику и фолклор из
Баната и Трансилваније. Наступали
су на многим такмичењима, смотрама, приредбама и фестивалима у земљи и иностранству.
Активан су чинилац свих културних
дешавања у Глогоњу, самостално или
у сарадњи с Домом културе „Младост”,
у чијим просторијама одржавају пробе. Чланство „Веселије” је подељено у
секције: оркестар, фолклорна секција,
секција вокалних и инструменталних
солиста и курс румунског језика.
Њихов основни циљ је неговање румунске народне музике и фолклора,
као и стварање подстицајног окружења за развој музичког и визуелног
уметничког стваралаштва и усклађен
културни развој у Републици Србији.
Ови фолклораши из Глогоња у 2019.
години наступали су више од двадесет пута. Као једини румунски ансамбл из целе Србије учествовали су
у квалификацијама на градској и зон-

КУД „Веселија”
кра ји шта и Ја дра, а ре кре а тив ци
играју и кола из централне Србије
– рекла нам је Марија Вукославчевић, умет нич ки ру ко во ди лац и
кореограф.

штвима из Немачке, Швајцарске, Словеније, Италије и наступају на Европској смотри српског фолклора дијаспоре. Оркестар је прошле године добио важно признање Културно-про-

Гостовали су у Трсту, Румунији, Босанској Градишки, а недавно и у Прагу, где су учествовали на Међународном фестивалу.
– Поред гостовања у иностранству
и учешћа на смотрама у региону, били смо домаћини у више наврата гостима из Бешке, Градишке, Вршца,
Трста... Организујемо и годишње концерте у хали спортова у Банатском
Новом Селу, уз богат програм – рекла

светне заједнице Србије као најбољи
оркестар у земљи – каже она.
Поред проба, наступа и путовања,
Дом културе својим члановима организује и честа окупљања и дружења. Они
заједно славе рођендане, Нову годину...
– У плану су нам нова путовања, даљи рад на очувању традиције и културе нашег народа, као и жеља да окупимо што већи број оних који виде да се
у овом селу, у нашем Дому културе, не

знања и награде на такмичењима широм наше земље. Најзаслужнији за
успехе у протеклих десетак година су
млади ентузијасти који руководе Домом културе и секцијом.
– Претходна година је једна од најуспешнијих у историји ове установе.
Дечја фолклорна секција је, изводећи игре из Беле Паланке, после низа
квалификационих такмичења, освојила злато на Покрајинској смотру
фолклора у Бачкој Тополи. Ова секција је прво злато на покрајинској
смотри освојила 2011, а и иначе се
готово увек с војвођанских финала
враћа с наградама – каже Славко Јовановски, директор Дома културе Глогоњ.
Фолклорна секција се такмичила и
на једном од најеминентнијих фестивала дечјег фолклора у региону „Златни опанак”, који се сваког маја одржава у Ваљеву. У веома јакој конкуренцији освајали су током неколико
протеклих година и „бронзани” и „сребрни” и „златни опанак”.
– Сви ови успеси сведоче да глогоњски Дом културе има једну од најбољих школа фолклора у нашој земљи, за шта су свакако најзаслужнији кореограф и уметнички руководилац Јелена Крстевски и шеф оркестра Павле Убовић. Овај тандем већ
дуже од деценије успешно руководи
секцијом – рекао је Јовановски.
Фолклорна секција је у 2019. години имала много наступа на фестивалима и манифестацијама како у Глогоњу, тако и широм Војводине, а круну на успешној сезони представља наступ на фестивалу у Сунчевом Брегу
у Бугарској.

Фолклорна секција Дома културе
„3. октобар” Банатско Ново Село

Се стра Џес
тражи веганску ћур ку,
муж Лук за
поклон опет
хоће лосион
за бри ја ње,
док
ма ла
Мини жели
врло посебан
божићни поклон – али
Беки је свакако у стању
да се избори са свим тим захтевима, као и са изненадном појавом
бившег момка и његове наметљиве нове девојке, чији су мотиви врло нејасни...

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кари Мора”
Томаса Хариса
Мајами
Бич. Двадесет пет мили о на до лара у златним по лу гама лежи
скривено
испод виле
која је нека да при падала Паблу Ескобару, колумбијском краљу дроге. Група бескрупулозних људи сада тражи ово
благо, а њен вођа је Ханс Петер
Шнајдер, човек који зарађује за
живот тако што остварује најсуровије и најморбидније фантазије богатих и моћних. Својом необичном и застрашујућом појавом у људима изазива гађење и страх, али
он не мари за то. Јер када препознају чудовиште у њему, обично је
већ касно. Све док не изабере Кари Мору, жену која се не плаши да
погледа демона право у очи.
Два читаоца који до 29. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Чега се највише плашите?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
Фото: З. Жегарац

Фолклорна секција новосељанског Дома културе ради преко четрдесет година. У протекле три године омасовиле су се три дечје групе и повећао
се број чланова првог извођачког састава, а већ годину дана успешно ради и новоотворена група рекреативаца са четрдесетак чланова. Укупно,
ова секција има око сто педесет чланова различитог узраста.
Протекла година је за чланове Фолклорне секције била испуњена бројним наступима. Чланови дечјег ансамбла, основци нижих разреда, освојили су златно одличје у својој категорији на 58. музичком фестивалу деце Војводине у мају прошле године,
изводећи влашке игре из ђердапског
Подунавља. А чланови првог извођачког ансамбла Секције добили су 2018.
сребрну медаљу на 55. фестивалу музичких друштава Војводине. Изводили су влашке игре из околине Бора и
игре из Црне Траве, две нове кореографије Марије Вукославчевић које
су одскора на њиховом репертоару.

„Божић код
купохоличарке”
Софи Кинселе

Два читаоца који до 29. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико купохоличара имате у свом окружењу?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Фолклорна секција ДК „3. октобар” Банатско Ново Село
ској смотри и пласирали се на покрајинско такмичење у Врбасу.
На Великом фестивалу фолклора Румуна у Војводини фолклорни ансамбл
и оркестар Културно-уметничког друштва „Веселија” добили су похвале.
Наступили су и у Румунији, у градовима Фокшани, Манаштиур и Дета.
КУД „Веселија” већ осам година заредом организује дводневну манифестацију „Дани Румуна” у Глогоњу на којој
наступају ансамбли из Србије и Румуније, с више од двеста учесника, а у децембру 2019. године појавили су се и у
емисији РТС „Сви наши Божићи”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КУД „Младост”
је Марија, додавши и да су више пута
гостовали на телевизији.
У оквиру фолклорне секције раде и
женска група певача и солисти извођачи, који негују и српску и румунску
традиционалну песму.
– Наши успеси не би били могући
без музике и Народног оркестра Банатског Новог Села, с којим ради

само игра, пева и свира већ и стварају
нова пријатељства и љубави. Ми смо
једна велика породица која не заборавља на праве и искрене вредности –
закључује Марија Вукославчевић.

Фолклорна секција „Младост”
Фол клор на сек ци ја До ма кул ту ре
„Младост” Глогоњ један је од нају-

– Репертоар наших кореографија је
јако широк и обухвата игре, песме и
музику из свих крајева наше земље,
од Врања до Бачке. Негујемо и игре
Македонаца и Румуна и сарађујемо с
многим друштвима из земље и региона. Радујемо се сваком новом наступу
и позиву за сарадњу – закључио је он.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта су за вас чуда која можете да
купите. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Купујем редовно лажи мог мужа. Већих чуда нема, верујте. Само нећу још дуго...” 064/1171...
„Све што нам политичари продају, ми купујемо.” 060/0020...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање које године памтите као најбоље:
„Не памтим добре године. Моји
кажу да су биле добре у Титово
време, али тад нисам био рођен,
па не знам.” 063/2434...
„Најбоље су ми све године пре
него што сам упознала свекрву.”
064/2731...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: БОРИС МАТИЈЕВИЋ, ПРОФЕСОР МУЗИКЕ

РАДОСТ СТВАРАЊА
Борис Матијевић (69) рођен је
Новом Кнежевцу, а у Панчеву
је одрастао и ту живи и ради и
дан-данас. Након основне школе завршио је Музичку школу
„Станковић” у Београду, а затим Вишу педагошку школу у
Зрењанину и Факултет музичке уметности, одсек труба, у
Београду. Радиo je као наставник, затим у Дому културе у
Старчеву, Дому пионира у Панчеву и Музичкој школи „Јован
Бандур” као помоћник директора, директор и професор трубе. Водио је дечје хорове и оркестре одраслих. Основао је више ансамбала и руководилац
је музичких фестивала и такмичења. Објавио је више десетина публикација првенствено
музичке литературе, двадесет
ком пакт-ди ско ва, не ко ли ко
плоча уметничке и дечје музике, као и неколико књига поезије за децу, у више издања.
ПАНЧЕВАЦ: Када сте се доселили у Панчево?
БОРИС МАТИЈЕВИЋ: Рођен
сам у Новом Кнежевцу, где је
мој отац био председник суда.
Старија браћа и сестре стасали
су за факултет, па је отац тражио премештај и добио место
у панчевачком Окружном суду. Мене ништа нису питали,
имао сам две године... У Панчеву живим шездесет седам година. Ту сам пошао у Основну
школу „Јован Јовановић Змај”.
l Да ли се неко из ваше породице бавио музиком?
– Музиком сам почео да се
бавим прилично касно, тек после основне школе. Након војске сам десет година радио у
Дому пионира у Панчеву. Покренуо сам фестивал „Распевано пролеће”, који се ове године одржава у Панчеву четрдесет први пут, затим Пионирски оперски студио, с којим
сам припремио и извео осам
дечјих опера, па Пионирски
дувачки оркестар... Бројни учесници тих активности касније
су постали познати уметници.
l Били сте и директор и професор у Музичкој школи. Колико вам је значио педагошки
рад?
– У Музичку школу сам дошао по позиву на место помоћника, касније и директора (два
мандата). За то време је извршено реновирање школе, направљена је и попуњена библиотека, доведени су најбољи професори, организована је настава за све инструменте симфонијског оркестра. Школа је збратимљена с Музичком школом

Моји ученици су само
у једној години
освојили сто двадесет
седам награда на
такмичењима.
број 33 из Кијева и с Музичком
школом „Јон Виду” из Темишвара, приступили смо Фонду
„Спиваков”, организовали Српско-румунски хор, издали неколико ЛП плоча и више нотних и других публикација. Наша школа је 2001. године проглашена за најуспешнију школу у Србији. Основан је Панчевачки симфонијски оркестар, а
Градски дувачки оркестар је ревитализован. Након истека мандата предавао сам трубу. Моји
ученици су само у једној години освојили сто двадесет седам
награда на такмичењима. Прихватио сам идеју професора Дубравка Марковића из Новог Сада и увео мултиинструменталност. Најуспешнији међу њима
био је Милош Будимиров, који
је свирао чак шеснаест инстру-

мената. Успешност ове методе
потврђује податак да је средњу
школу завршио као трубач, а на
факултету је дипломирао тубу
и сада је један од најбољих тубиста у ширем региону.
l Оснивач сте бројних фестивала и манифестација које
и данас трају. По чему је сваки
од ових догађаја посебан?
– Крајем 2001. године основао сам удружење Музички центар, прво те врсте у Србији. Он
организује фестивале за децу
„Распевано пролеће” и „Распевано пролеће Србије” и Међународно такмичење камерних
састава дувача. Седам година
организујемо и Међународно
брас такмичење (одржава се у

Српско-румунски хор. Преко
десет година сам певао у Студијском хору Музиколошког
института САНУ. Ту сам ванредно обогатио своја знања о
старој српској музици, што је
резултирало увођењем старе
српске музике у наставни план
за средње музичке школе.
l На пољу музике остварили
сте значајне резултате, а ни награде нису изостале. Шта вас
мотивише на даљи рад?
– Волим и уживам када осетим да оно што радим људе у
мом окружењу чини срећним
и за до вољ ним. Не ко во ли
пецање, неко скупља луле, а
ја во лим да ор га ни зу јем
концерте.

продужење доступности оном
што је резултат многих напора. Готово да резултати постају вечни и широко доступни.
Дивота.
l Колико је рад с децом тежак? Шта је најлепше?
– Не постоји лепши рад него
с децом и младима, јер они
приступају идеји чисте душе,

мају у Евангеличкој цркви) и
„Lady Wind Festival”, који пуни
пет година рада, а одржава се у
новембру у Народном музеју.
Сва ова такмичења дувача
основали смо ради популарисања свирања на дувачким инструментима у покушају да заживи што већи број дувачких
ансамбала, камерних и великих оркестара. Такмичења иницирају и стварање нових композиција за дуваче.
Музички центар је основао и
бројне ансамбле, а организатор
је бројних вечерњих, педагошких и божићних концерата и
зачетник организовања музичких вечери у Народној башти.
Наша издавачка активност
је импозантна: више десетина
нотних збирки песама за децу
и инструменталних композиција, двадесет оригинално снимљених компакт-дискова, више десетина музичких спотова. Наша издања су стигла и до
Јапана, Канаде и Бразила…
l Како сте почели да се бавите организацијом музичких
догађаја?
– Имао сам осамнаест година када сам постао председник Музичке омладине. Идеје
те организације су трајно усмериле моје бројне активности.
Некад су, рецимо, биле популарне акције „Возом у оперу”.
Многи млади људи су први, а
неки и једини пут, тада ушли
у Народно позориште у Београ ду или Срп ско на род но
позо ри ште у Но вом Са ду.
Читаву деценију сам био учесник „Југословенско-немачке
хорске недеље”, а касније сам
по том узо ру ор га ни зо вао

l Пишете и објављујете поезију за децу...
– Свако у детињству понешто пише. Мој састав „Старо
корито” освојио је награду на
Републичком такмичењу 1963.
године… Онда је уследила пауза у писању. Постао сам отац
у старијој животној доби и док
сам успављивао децу, ја сам
им причао и рецитовао. Касније сам то почео да записујем.
Прва поетска збирка настала
је по наговору песника Лазара
Копривице… Написао сам седам књига поезије, од којих је
пет објављено, једна чак у три
из да ња, а јед но дво је зич но
штампано је и у Темишвару.
Себе не сматрам песником, то
ми је успутна активност. На готово стотину мојих текстова
компонована је музика. Пријатно је кад чујете да неко пева
ваш текст.
l Који део каријере је за вас
најзначајнији? Када сте се осећали најиспуњеније?
– Волим велике ансамбле.
Кад год сам био у могућности,
ја сам окупљао свираче. Када
диригујете великим извођачким апаратом, а он успешно
реагује, тада креирате интерпретацију музичког дела, што
је стваралачки чин који све испуњава посебно пријатним осећањем. Још ако имате публику
која је добар конзумент понуђеног програма, тада делите
срећу, чиме постајете знатно
богатији. То је јако леп осећај,
до којег се прилично тешко
стиже. Веома сам задовољан и
када успем да организујем издавање неке публикације, јер
то значи знатно проширење и

без икаквих скривених рачуница. Они су маса коју педагог
својим умећем ваја у савршенство, под условом да не постоје негативни утицаји на развој
личности, што је мање-више
присутно у свим друштвима…
Управо радим с малим свирачима и огромно је задовољство
кад видите како напредују у
свирању, али и у социјализацији. У заједничком раду изграђена пријатељства су знатно квалитетнија и много дуже
трају.
l Једна од значајних ставки
у вашој биографији је санација Евангеличке цркве и њено
оспособљавање за одржавање
културних догађаја. Какав значај има за вас овај пројекат?
– Одрастао сам у непосредној близини Евангеличке цркве, која је увек била затворена. Зграда је била веома запуштена, није било струје, воде,
мокрог чвора. Цурило је на све
стране и неки делови су се урушавали. Стицајем околности
именован сам за секретара црквеног одбора и пуно тога смо
поправили, закрпили, али то
није довољно. Објекат и даље
пропада, а ту „помажу” и несавесни поступци фирми и појединаца.
Циљ нам је да се грађевина
реновира и сачува као изузетно леп објекат сакралне архитектуре и да се омогући коришћење за извођење уметничких, првенствено музичких програма, чиме би град
Панчево, па и регион, добио
веома прикладан концертни
простор.
Мирјана Марић

Детаљ са изложбе „220 година занатства”

ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ

Мајстори су некада
били цењени људи
Једна од знаменитости Панчева је традиција занатства
која траје 225 година. Прва
удружења су формирали бачвари, ковачи, ужари, кројачи и опанчари, а 1795. године је основан први панчевачки еснаф занатлија.
Његови чланови су морали
да се придржавају правила
до бр ог по сло ва ња. Из ме ђу
осталог, водили су рачуна да
не буду нелојална конкуренција другима и да цене њихових услуга буду доступне свим
муштеријама.
На великој изложби коју су
пре пет година приредили
Александра Јаковљевић, кустос-етнолог Народног музеја у Панчеву, и њен колега
историчар Срђан Божовић и
у књизи коју су заједнички
издали наши суграђани Мирослав Жужић и Зоран Ротар
приказан је историјат панчевачког занатства. Они су обухватили више од пет хиљада
имена и презимена панчевачких занатлија и представили
обиље фотографија, међу којима је било много оних из
19. века.
Мајстори су некада били
изузетно поштовани у Панчеву. Ословљавање некога са
„мајсторе” значило је не само да за њега нема тајни у занату којим се бави већ и да је
у питању особа која је угледна и поштована.
Међутим, пут до таквог статуса није био нимало једноставан. Титули мајстора свог
заната претходило је шегртовање, а следећа степеница је
био статус калфе.
Звучи невероватно да су
калфе морале прво да стекну
праксу радећи четири године
код разних мајстора ван Панче ва, по ра зним ме сти ма

Аустроугарске царевине или
ван ње, широм Европе.
После вандровања (како се
звало то стицање радног искуства) морали су да полажу
пријемни испит пред вишечланом комисијом и да се докажу правећи тзв. ремек (мајсторски рад). Ако би чланови
ко ми си је би ли за до вољ ни,
калфе би добијале тзв. мајсторско писмо, диплому да
су задовољили све неопходне
предуслове и да могу да се
упишу у мајсторски еснаф.
Церемонија пријема калфи у мајсторски еснаф била
је свечана. Сваки новопечени мајстор морао је да прође
својеврсни обред иницијације – да закуца свој ексер у дрвено стабло, што је био доказ
да је постао део неког занатског еснафа. Занимљиво је да
је то стабло остало сачувано
до данас, да је јединствено у
Србији, а да слична стабла
постоје само у Бечу и у Трансилванији.
До средине 19. века оковано стабло је стајало у центру
Панчева, а данас се може видети само у Народном музеју.
Судећи према сачуваним
списковима некадашњих занатлија, у Панчеву су најбројнији били чизмари, бербери,
бравари, ћурчије, ковачи, мушки и женски кројачи, обућари, зидари и месари. Најдефицитарнији су били фарбари и ветеринари, што је
пред ста вља ло ве ли ки про блем, с обзиром на то да су
бројна домаћинства имала
стоку. Ветеринарски курс је
трајао две године, постојао је
само у Бечу, а они који би га
завршили били су изузетно
цењени и могли су да добро
наплате услуге.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Верица Степанов Вера
(1934–2020)
У Панчеву је 20. јануара умрла
Ве ри ца Сте па нов, не ка да шња
шампионка Југославије у веслању. Поникла је у спортској породици, у којој се отац бавио рвањем, а био је и поклоник соколског покрета. Њена млађа браћа
били су успешни атлетичари и
рагбисти. У раној младости Верица се бавила падобранством, а
затим се окренула веслању. У то
време у југословенском веслању
доминирали су клубови с мора, па је Верица својим талентом, великим трудом и залагањем успела да прекине
ту доминацију.
Освојила је укупно једанаест шампионских титула Југославије у скифу, дубл-скулу и четверцу. За Веслачки
клуб „Тамиш” из Панчева освојила је седам титула шампиона, а четири титуле је освојила у дресу „Црвене звезде” из Београда. У четверцу с кормиларом „Тамиша” била је учесница Првенства Европе 1957, одржаног у Бугарској на језеру Снагов. Више пута се Веричино име налазило на годишњим листама најбољих спортиста Панчева,
које је и тада „Панчевац” објављивао.
Неколико саобраћајних незгода, од којих је једну једва
преживела, прекидало је Веричин низ успеха. Последњу
титулу у дублу освојила је као већ ветеранка. По завршетку такмичарског бављења веслањем Верица је остала уз
реку и учествовала у подучавању младих веслача.
Веслачки клубови „Тамиш” и „Црвена звезда” и данас
чувају успомене на некадашњу сјајну спортисткињу.

Петак, 24. јануар 2020.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ТРАЖИ

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

ПРОДАЈЕМ фијат браво, 200. годиште, тек
регистрован. 063/83378-85. (287779)
ПРОДАЈЕМ југо ин, има
плин, регистрован, 700
евра. 062/370-831,
013/370-831. (287756)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени
мењачи, остало.
0674/856-60-65.
(287839)

ФИЈАТ пунто 1.2, берлина, 1999, прва боја,
регистрован, 700 евра.
063/140-62-92.
(287983)
РЕНО лагуна, дизел, за
делове, на продају,
2002. годиште.
063/89651-75. (287922)
ОПЕЛ корса Д, 2007. годиште, 1.3, дизел, шест
брзина, власник. 2.600
евра. 063/256-191.
(287959)

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

ДАЧИЈА логан 1.4,
2006, клима, серво,
160.000 км. 064/857-5024. (287842)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2011/12, петора врата,
атестиран плин.
064/130-36-02.
(287842)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, дигитална клима,
шест брзина. 064/13036-02. (287842)
ПУНТО 3, 1.2, 2007, петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(287842)

ПРОДАЈЕМ шлепер рено премијум, 420 R,
2002. годиште, исправан. Тел. 063/103-04-33.
(287547)
ПРОДАЈЕМ пежо 306,
2.0 ХДИ, 2016. 66 kw –
90 ks, 1997 цм, истекла
регистрација, у добром
стању. 063/774-86-29.
(287774)
ПЕЖО 206, 1.1, 2001,
металик плав, ате4стиран плин, регистрован.
064/856-60-65.
(287839)
ДАЧИЈА логан, 1.5 ДЦИ,
2006, регистрован.
064/857-50-24.
(287842)

ОПЕЛ астра Г, караван,
1.7, ДТИ, 2001. годиште, повољно.
066/921-21-00.
(287969)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1. Тел. 062/339-299.
(287979)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Содара, код Топлане,
60.000 динара.
064/866-22-33.
(287981)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003,
петора врата, фул опрема. 064/857-50-24.
(287842)

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

ПРОДАЈЕМ ТА пећ и
улазна двокрилна врата.
Тел. 061/352-11-40.
(287806)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6
дизел, регистрован. Тел.
0’13/332-384, 063/77881-33.
ФИЈАТ пунто Д, 2001,.
регистрован, мало у
квару. 061/656-85-54.
(287990)

ПОВОЉНО продајем
симпов сто (метал-стакло) и четири столице.
063/327-003. (287752)

НА ПРОДАЈУ балирана
детелина, екстра квалитета. 064/539-62-04.
(287854)

ОГРЕВНО дрво: багрем,
буква, храст, бесплатан
превоз. Попуст пензионерима. 064/356-03-93.
(286602)

ПРОДАЈЕМ регал, витрину, сто, столице,
лежај, кауч, писаћи сто.
064/144-37-65.
(287823)

УГАОНА гарнитура, самачки кревет, сто,
столице, кофе шиваћа
машина. 063/861-82-66.
(287786)

СТО за компјутер, замрзивач, две фотеље,
тросед, сеф, бицикли
мушки. 064/290-46-44.
(287845)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, алфа пећ камин,
комбиновани фрижидер. 063/861-82-66.
(287778)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4.5
кв и пећ на бутан боцу.
065/608-25-80.
(287880)
ПРОДАЈЕМ: угаона гарнитура, лежај, ел.
Шпорет, стелажа.
064/408-49-65.
(287891)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52.
(287903)
ПРОДАЈЕМ земљу на
црепајском путу.
061/691-74-32.
(287905)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе, судопера, 3.000,
нова. 063/773-45-97.
(287945)
ПЕЋ на чврсто гориво,
старинска витрина.
064/290-46-44.
(287951)
ПЛИНСКЕ пећ, камин
са два горионика, 250
евра. 063/256-191.
(287959)
ПРОДАЈЕМ кухињу, трпезарију, прелепе
ормариће за купатило,
шпорет, спратне кревете, тросед, храстови
ормари. 064/367-96-96.
(287996)

БУКВА, багрем, багремове сеченице.
„Топлина”. 063/364310. (287967)
ПРОДАЈЕМ намештај
због пресељења.
065/612-71-67.
(2879549

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински
ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

(2/285971)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2003, 3 В, бео, одлично
стање. 064/142-55-93.
(287839)

ФИЈАТ панда 1.2, 2007.
годиште, 170.000 км,
регистрована до маја
2020. 065/351-50-58.
(287961)

ПРОДАЈЕМ веш-машину елин, индесит, бош,
горење за делове.
064/129-73-60.
(287988)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(287558)

Петак, 24. јануар 2020.

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП гвожђа. Долазак
на адресу. Исплата одмах. 066/855-99-72
(СМС)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(287761)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
телевизоре. Долазим на
адресу. 064/148-01-31.
(287761)
КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске
боце, гвожђе, бакар,
алуминијум. 066/90079-04. (287745)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(287831)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе,
акумулаторе, веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре,
све остало. 061/206-2624. (287918)
КУПУЈЕМО секундарну
сировину, гвожђе, олово, месинг, бакар,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
0617322-04-94.
(287918)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, олово,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
0561/321-77-93.
(287918)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари, викендица,
сструја, вода, 17.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(287827)
ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца, грађевинског земљишта северна зона,
преко пута „Секиног салаша. 062/102-89-16.
(287546)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53
квм, легализовано,
25.000 евра. 063/77142-24. (287780)
ИНВЕСТИТОРУ потребан плац за изградњу
випшепородичног стамбеног објекта. Плацеви
већи од 6 ари на локацији ужег и ширег
центра града. 064/12852-21. (ф)
ПРОДАЈЕМ плац са ново зиданим објектом, 7
ари, стара Миса
064/514-12-98 (СМС)

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕМ земљу у Долову, потез Ливадице.
319-754, 061/153-34-61.
(287846)
КУЋА, центар, нова луксузна за бизнис,
уживање породице, 196
квм, власник, 137.000
евра, договор. 063/232757. (287883)
СТАРА кућа на 6 ари
плаца, близина центра,
власник. 064/136-42-00.
(287884)
КУЋА, центар, две етаже. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(287834)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште, северна зона, 110
ари, 1.700 евра ар,
струја, вода. 064/13642-00. (287722/р)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву. Тел.
601-281. (287055/6/р)
ЊИВА, 72 ара, Јабучки
пут, код Споменика,
друга дуж, 7.000.
060/353-99-10.
(287801)

ПРОДАЈЕМ 58 ари,
градско грађевинско земљиште, северна зона.
060/442-22-08.
(287889)
СТАРИ ТАМИШ, новија
кућа, 110 квм, 6 ари,
40.000. „Кров”,
060/683-10-64.
(287851)

НА ПРОДАЈУ кућа у Сокобањи, код
стационара, 300 квм,
чука 2. 063/248-254.
(287148)

КУЋА 100 квм, на 4 ара,
20.000 евра, приземна,
реновирана, Козарачка.
063/721-62-13.
(287897)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље, Новосељански
пут, пре Крнете. Тел.
063/103-04-33.
(287547)

КУЋА, монтажна, нова,
70 квм, усељива, двориште, 2 ара. Козарачка,
15.000 евра. 063/72162-13. (287897)

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

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

КУЋА, укњижена, усељива, 12 ари, подрум,
помоћне просторије.
Старчево, 065/262-4030. (287615)
ПРОДАЈЕМ плац, 49
ари, Новосељански пут.
064/131-42-02.
(287910)
ИЗДАЈЕМ озбиљној породици на дуже време:
кућу, помоћни објекат,
башта, воћњак 30 ари,
пластеник 4 ара. Тел.
064/194-03-87.
(287817)

БЛИЗУ центра кукћа са
две стамбене јединице,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(287919)
СИНЂЕЛИЋЕВА, 250
квм, 4 ара, гас, гаража,
125.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(287930)

КУЋА, Ново Село, 200
квм, 6 ари плаца, јефтино. 061/656-85-54.
(287990)
ВОЈЛОВИЦА, почетак,
20 ари, 240, одлична,
93.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(287929)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

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

ПРОДАЈЕМ кућу са 19
ари плаца, Банатско
Ново Село. 063/887-8400. (287835)
КУЋА, 60 квм, 2 ара,
13.000 евра. Миса, Козарачка 10-а.
063/721-62-13.
(287897)

ПОЧЕТАК Војловице,
две куће на 30 ари,
50.000 евра, почетак
Тополе, реновирана,
33.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(287919)
ЦЕНТАР, 65 квм, ЕГ,
дворишно, 28.000.
Стрелиште, плац 10 ари,
37.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (287929)
НОВА МИСА, 180 квм,
ЕГ, гаража, усељива,
60.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(287930)
ПРОДАЈЕМ недовршену
кућу са помоћним
објектима, легализовано. 065/687-96-48.
(287991)
КУЋА, Брестовац, 84
квм, приземна, укњижена, нова, 6.5 ари. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (287994)
КУЋА, Козјак, прелепа,
СУ + ПР, 30 ари, усељива, нова. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(287994)
ПЛАЦ, Старчево, 30
ари, вода, струја, 30 м
фронт, 30.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (287994)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу или грађевинско земљиште, у
центру Панчева, погодно за изградњу
вишеспратног стамбеног објекта.
060/148-09-30,
063/187-66-07.
(287679)
КУПУЈЕМ кућу или део
куће у Качареву.
064/369-47-02.
(287760)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈАМ станове на
Стрелишту, трособан и
Содари двособан
066/937-00-13. (СМС)
ДВОИПОСОБАН стан,
66 квм, строги центар,
58.000 евра. 064/17122-70, 064/090-10-92.
(287862)
СТРОГИ центар, четворособан салонски стан,
1и73 квм. (470) , „Дива
некретнине”, 064/24605-71. (287865)
СТРОГИ центар, салонски, 38 квм, могућ
дуплекс. (470) , „Дива
некретнине”, 064/24605-71. (287865)
СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан, 96 квм (84 ЦГ), IV,
реновиран. 064/163.5759. 287784)

МЕЊАМ мањи двособан стан, први спрат, у
Панчеву, за Лозницу.
063/864-07-34.
(287866)
ПРОДАЈЕМ лукс двособан стан од 55 квм, у
центру Панчеву (код Ресторана „Европа”).
Алуминијумска столарија, сигурносна врата
са камером и кухиња са
свим елементима и
електричним уређајима
(само кухиња плаћена
преко 12.000 евра). Цена 55.000 евра. За више
детаља позвати
064/863-40-93.
(287799)
КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, IX, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(287834)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 064/832-0016. (287821)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

Клинички центар
Србије

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двоипособан,
II, сређен, 45.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(287834)
КОТЕЖ 2, троипособан,
ЦГ, II, три спаваће собе,
без улагања, 55.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(287827)
СОДАРА, 54 квм, ЦГ,
IV, 33.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(287827)
СОДАРА, 62 квм, ЦГ,
IV, 36.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(287827)
СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, поред реке.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(287827)
МИСА, 64 квм, 21.000;
Маргита, 30 квм,
27.000. 069/655-214.
(287841)
НОВА МИСА, двоипособан стан, 60 квм, III.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (287851)

ДВА ЛОКАЛА
ЗА ИЗДАВАЊЕ,
76 и 68 квм,
на транзитном путу,
за све намене.
064/026-90-54

(3/287870)

СТАН, центар, I спрат,
130 квм + поткровље
130 квм, 1/1, 160.000
евра, М. Горког 10.
063/721-62-13.
(287897)
ПРОДАЈЕМ једнособан
дворишни стан у центру, новије градње,
укњижен. 066/318-235.
(287899)
ЦЕНТАР, нов трособан,
96 квм, II, ЕГ, 73.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (287919)
ТЕСЛА, двособан, преко
пута Авива, IV, ТА, нема
лифт, 31.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(287919)

ОГЛАСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

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

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

ТЕСЛА, троипособан
дуплекс, ЦГ, наткривен
паркинг, видео надзор,
80.000 евра. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(287919)
УЛИЧНИ део куће, засебан улаз, Војловица, 56
квм, двособан, 12.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(287923)
ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан, дуплекс, 91
квм, III, ЦГ, лифт,
70.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(287923)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
IV, 58 квм, ЦГ, 36.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(287930)
НОВА МИСА, трособан,
III, ЕГ, 69 квм, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30.
(287930)

НОВА МИСА, двособан,
57 квм + једнособан 34
квм, ЕГ, ВП, две стамбене јединице, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(287923)

doo

ИЗДАЈЕМ полунамештен једнособан стан,
ЦГ, 43 квм, Миса.
063/802-58-75,
013/372-449. (287767)

КУПУЈЕМ мањи стан,
гарсоњеру, кућу или
плац. 066/354-204.
(287792)

ТЕСЛА, издајем двособан стан, ЦГ, сређен,
ненамештен, депозит.
060/095-83-05.
(287812)

КУПУЈЕМО стан, од гарсоњере до двособног,
брза исплата. 060/55164-50. (287851)
АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка Зрењанина 14, купује
стан у згради, исплата
одмах. 064/246-05-71.
(187865)
НА СОДАРИ, без посредника, купујем
двособан стан до IV
спрата, обавезан лифт,
централно грејање, исплата одмах.
063/637-673. (287875)

PRO

prodaja lokala Ž. Fogaraša 20 ,19m²
i stanova L.Tolstoja 38, 88 i 109m2
Kontakt: Maja-0638179404
Ljilja-0643257318
ЦЕНТАР; двособан, IV
ЦГ, двостран, 35.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(287994)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан
или једноипособан стан.
Исплата истог дана.
064/385-31-15.
(287498)

ТЕСЛА, IV, двособан,
52, терасе, 32.000, TA.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(287994)

КУПУЈЕМ двособан стан
у Панчеву, без посредника, Котеж 1 или Тесла
– до трећег спрат, централно грејање и лифт
обавезни. Исплата у кешу. 064/960-87-87.
(287772)

ТРОСОБАН, Тесла, IV,
88, ЦГ, тростран,
55.000. (67), 063/74428-66. (287994)

КУПУЈЕМО станове, куће на свим локацијама.
Брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (287930)

AMBeR

СОДАРА, двоипособан,
71 квм, два лифта, ЦГ,
реновиран. Тел.
061/102-27-46.
(287995)

ТЕСЛА, I, , 45 квм, сређен, 38.000, ТА. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (287994)

marketing@pancevac-online.rs

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови, све
локације, брза реализација. (679,
063/744-28-66.
(2879949

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КОМПЛЕТНО опремљен двособан стан 60
квм + лођа, Котеж 2, за
издавање. 063/701-1131. (287770)
ИЗДАЈЕМ стан Миса,
први, ТА, једноипособан, 35, тераса.
069/744-286. (287994)
ИЗДАЈЕМ мањи стан са
централним грејањем.
064/171-26-69.
(287785)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу у строгом центру
града, две собе, кухиња,
купатило, са двориштем. 013/312-415.
(287757)
ИЗДАЈЕМ намештен
трособан стан, погодно
за раднике. Тел.
063/477-371. (287803)

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, самце, студенте. Раднички смештај.
Центар. 063/502-211.
(287814)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. Тел.
064/932-00-16. (287820)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90
ЦЕНТАР, гарсоњера 25
квм, намештена, ТВ,
wi/fi, TA, 135 евра.
069/113-00-73.
(287853)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Стевана
Сремца 80. Стрелиште.
061/615-80-80.
(287877)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
1, ЦГ, високо приземље,
депозит. 064/051-73-55.
(287886)

ИЗДАЈЕМ стан у Ул. Г.
Петра Арачића бр. 4, I
спрат, 37 квм, ЦГ. Контакт телефон
064/124-82-58. Станарина 120 евра. (287896)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у строгом центру,
50 кв. 066/235-752, са
етажним грејањем.
(287900)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ. Тел.
066/352-27-10,
013/352-710. (287907)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву, стара Миса.
060/011-96-66.
(287932)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
и гарсоњеру, намештено, ТА грејање, центар.
061/131-79-04.
(287935)

064/393-56-90

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан, полунамештен,
062/467-711. (287881)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, реновиран ,
ЦГ, Содара, Моравска,
3. спрат. 063/528-610.
(287916)

ДВОРИШНИ стан за издавање, Синђелићева
58-а, полуопремљен,
једнособан. Тел. 352028. (287943)
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ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР са
дугогодишњим искуством при изради и
адаптацији купатила.
060/747-53-36.
(287019)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен, 5. спрат,
тераса, грејање, клима,
Котеж 1, повољно.
061/148-89-48.
(287939)

ПОТРЕБНА радница за
рад у маркету „Цеца
013”. 060/555-11-73.
(287786)

ИЗДАЈЕМ трособан и
једнособан стан, полунамештен, може и за
раднике. 064/555-4116. (287944)
ИЗДАЈЕМ двособан дуплекс стан,
полунамештен, Ул. Иве
Курјачког, код Цитаделе. 065/612-71-67.
(287954)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм
и више канцеларијских
простора. АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.
(287286)

ИЗДАЈЕМ локал од л86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(287794)
ИЗДАЈЕМ локал 32 квм,
у центру Панчева.
064/866-22-70.
(287924)
ИЗДАЈЕМ локал 65 квм,
два излога, центар, шеталиште, Његошева бр.
2. Тел. 065/334-32-80.
(287960)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ суперкомфорну кућу са три
трособна одвојене стана, са гаражама.
063/301-151, 063/80109-85. (287955)
ИЗДАЈЕМ супер кућу,
погодну за раднике,
фирму. 063/301-151.
(287955)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(287318)
ИЗДАЈЕМ два локала по
24 квм, у центру.
062/345-958. (1287885)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад у продавници и пицерији. 064/643-41-22
(СМС)
ПОТРЕБАН мушко женски фризер салон
Београду. Плата. радни
однос, 063/322-63-30.
(СМС)

ИЗДАЈЕ се једноипособан стан у центру,
екстра сређен, ново, намештен. 061/292-30-30.
(287958)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, нова Миса. Тел.
372-677. (287984)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан са шупом, на
дуже време, Иве Курјачког 97.
064/164-12-56.
(287977)

ЛОКАЛИ

ПОТРЕБНА куварица,
Ресторан „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (287826)
КАФЕ „Перла” потребан
конобар-ица, са искуством. Стални радни
однос, плата по договору. 065/344-54-66.
(287847)
ЕСТЕТИК студио „Перла” потребна ученица за
фризера, козметичар,
педикир, маникир.
065/344-54-66.
(287847)
ГОЛУБ такси тражи возаче таксија. Неопходни
услови: завршена средња саобраћајна школа,
пет година искуства на
пословима возача или
поседовање Ц категорије са било којом
средњом школом. Контакт Марија
Симоновић, 060/66364-63, радним данима
од 8 до 16 сати.
(287978)

ХИТНО потребан мушко-женски фризер.
Добри услови рада,
проценат плус 10.000
стимулативно. 064/13462-62. (287890)
ФИРМА „ČARAPANKOSRB” Панчево, Јабучки
пут 105, тражи магационера. За додатне
информације јавити се
на 069/561-09-99. (ф)

ЗА РАД у урамљивачкој
радионици „Studio imago” потребан радник на
дуже време. 060/01700-62, 064/210-68-94.
(287902)

ПОТРЕБАН радник за
дубинско прање возила.
Перионица „Мака”.
061/551-95-31.
(287692)

ПОТРЕБНИ конобари/це, за рад у
ресторану. Тел.
064/383-89-68.
(287906)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, 20
квм. 064/348-05-68.
(287782)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу у Маркету „Идеал”.
063/855-65-56,
063/133-14-64.
(287470)

ИЗДАЈЕМ локале 72 и
130 квм, из два нивоа.
Војводе Путника 29.
063/278-250. (287286)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. Младенов,
063/286-914.
(287438/9)

КАНЦЕЛАРИЈИ јавног
извршитеља потребан
радник-ца, познавање
рада на рачунару. CV
слати на mail: izvrsiteljcv@gmail.com
(287908)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, код Смарт блока,
одлична локација, 34
квм. 064/006-43-33.
(287975)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина! Климатизован,
централно,40 квм.
063/861-52-08. (СМС)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил
Бум /код Кеве/ потребне жене за рад на
роштиљу. 064/323-9277. (287973)
ПОТРЕБНО помоћно
особље за кухињу у кинеском ресторану,
плата 34.000, пут се
плаћа. 060/668-60-90.
(287993)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици.
064/462-12-61.
(287956)
ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. 064/16056-68. (287969)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са
искуством, нуди своје
услуге. Ђорђе. 060/31413-80. (287561)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ и фасадерски
радови, мајстори из Ковачице.060/066-08-60
(СМС)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(287860)

Potreban MAGACIONER za poslove
pakovanja i odvajanja robe, utovar-istovar i deklarisanje. Neophodno minimum 3 godine relevantnog radnog
iskustva, SSS, vozačka dozvola B
kategorije i sposobnost upravljanja
viljuškarem.
Prijave slati na dario.bjelos@danijela-commerce.com

ПРАЊЕ намештаја, договор. 064/110-93-62.
(287035)
ПРЕВОЗ намештаја, робе, грађевинског
материјала, селидбе...
Иван. 064/243-82-85.
(287633)

ИЗРАДА металних хала,
биндера, тенди, коване
капије, грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(287825)
ПОМОЋ у кући, одржавање, хигијена.
063/160-75-19. (287837)

ПРИВАТНОЈ фирми потребна два КВ
електричара и два приправника.
062/847-00-95.
(287911)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и
Е категорије, на неодређено време.
061/213-37-66,
060/033-56-10.
(287933)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Ул. Р. Путника 14-а. Тел.
063/540-209. (287549)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 83, 120, 160,
243 квм, у центру.
060/312-90-00.
(287985)

КНД хидро инжењерингу потребни мајстори
водоинсталатери. Тел.
060/035-53-98.
(287810)

ПОТРЕБНА продавачица за рад у пекари.
063/320-847. (287857)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари.
061/217-70-70.
(287971)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Котежу 2. 064/16412-56. (287977)

19

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ локал 46 квм,
у Цара Душана 22-а,
повољно. 064/440-2089, 063/775-84-53.
(287900)

ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал” на
Стрелишту. 013/333160, 063/106-02-84.
(287470)

ПОТРЕБАН радниккк на
бувљаку за продају обуће, мушкарац.
064/147-18-52.
(287963)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
машинама, ендлерица,
ибердек, шивара се налази у Јабуци. Тел.
065/882-30-37.
(287962)
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ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
реновирање купатила,
вентили, славине, поправке, преправке.
Одгушење канализације. 061/193-00-09.
(287868)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање,
кровови, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(287508)
КЕРАМИЧАР, постављање свих врста
плочица и комплетна
адаптација купатила.
Данијел. 061/249-2990. (287490)
Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(286051)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере, купатила, адаптације,
поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(287789)
ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, чишћења,
рушења, ископи, одношење ствари.
060/035-47-40. (287895)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
koja se bavi proizvodnjom čelične konstrukcije
oglašava potrebu za zaposlenjem:
– PREDRADNIK, uslov: završen tehnički smer, znanje
čitanja tehničke dokumentacije
– TEHNIČAR KONTROLE, uslov: završen tehnički
smer, znanje čitanja tehničke dokumentacije
– BRAVARI sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije

ОБАРАЊЕ стабала, крчење плацева, чишћења,
рушења, ископи, одношење ствари.
060/035-47-40.
(287895)

– ZAVARIVAČI sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(287051)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (28740
КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста керамичких
плочица, повољно.
063/744-08-24.
(287766)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
свако дрво које смета.
063/369-846. (287783)
ИЗРАДА металних хала,
биндера, тенди, коване
капије, грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(287825)
ПОМОЋ у кући, одржавање, хигијена.
063/160-75-19.
(287837)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(287860)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно и
повољно. 064/1252-5175, 062/153-37-06.
(287855)

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

УСЛУГЕ

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

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупа, чишћење тавана,
подрума, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(287895)

(7/274828)

ВОДОИНСТАЛАТЕР са
дугогодишњим искуством при изради и
адаптацији купатила.
060/747-53-36.
(287019)
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ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све
послове. 061/631-51-46.
(287918)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници,
венецијанери, гуртне.
Уграђујем/поправљам.
064/181-25-00.
(287790)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 25 година искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(287874)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење канализације,
поправке водокотлића,
чесми, вентила, бојлера,
фина монтажа, адаптација купатила, сервис.
013/377-930, 063/11571-67. (287887)

ЛИМАРИЈА, трађевинска, израда, монтажа,
кровопокривачки радови, санације цурења,
термо-хидроизолације
кровова, најповољније.
061/108-66-99.
(2879689
МАТЕМАТИКА, статистика, физика,
информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(287927)
ПРЕВОЗ намештаја, робе, грађевинског
материјала, селидбе...
Иван. 064/243-82-85.
(287633)
СТРУЧНО орезивање
воћака. 060/431-52-70.
(287941)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
064/157-20-03.
(287964)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи.
Припрема за полагање
свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(287982)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (287623)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре,
пластифицирање, гаранција.
Www.baltokad.co.rs
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(287717)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге: електроинсталације,
израда нових, преправка, поправка старих,
расвета. 063/644-353.
(287532)
МОЛЕРСКИ радови,
гипсарски радови, ламинат. 061/283-66-41,
064/390-00-87.
(287807)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
струја, гипсарско-фасадерски радови,
поставка ламината,
проверите. 062/816-6678. (287813)
ВРШИМО све услуге селидби са људима.
Проверите. 062/816-6678. (287813)
ТВ сервис Плус, нова
адреса: Браће Јовановић 56. 063/877-38-21,
066/579-39-58.
(287816)
РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/89421-80. (287872)
РОЛО-НАЈ нуди: поправку, уградњу,
ролетна, венецијанера,
тракастих завеса, најповољније.
063/894-21-80.
(287872)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/348-139, 063/81174-89, Јовичин.
(287843)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (287861)

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

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке
или трансфере из Панчева

РОЛО-НАЈ нуди уградњу-израду хармо-врата,
туш-кабина, комарника,
најповољније. 063/89421-80. (287872)
СЕЛИДБЕ, транспорт
комбијем и камионом,
демонтажа, монтажа
намештаја, изношење
непотребних ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55.
(287096)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. јануар 2020.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 5 у ламели 10, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 21.
01. 2020. године на основу захтева носиoца пројекта „Vip mobile” д.о.о. Београд, Улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, донео решење број:
XV-07-501-273/2019 којим је утврђено да за
пројекат Радио-базне станице на локацији
„BA1409_01 PA_Pancevo_Zeleznicka stanica” на
к.п. 8106/18 КО Панчево на територији града Панчева, DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800, у Улици Стевана Шупљикца бр. 10 у Панчеву, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617, радним даном од 10 до14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа.

300-820, 300-830

Петак, 24. јануар 2020.

УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, ТА пећи,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(287987)

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
свим
радним
данима
осим
средом.

РОЛО-НАЈ нуди: поправку, уградњу,
ролетна, венецијанера,
тракастих завеса, најповољније.
063/894-21-80.
(287872)

РАЗНО

ОГЛАСИ

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

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

ОБАВЕШТЕЊЕ

о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну
средину

о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну
средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 20. 01.
2020. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена горионика на пећима BA2101 и BA-2301, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево,
носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.

Надлежни орган обавештава јавност да је 17. 01.
2020. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена горионика на пећима BA2401 и BA-2402, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.

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.

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.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

АКО си усамљена, желиш брак, јави се.
064/437-63-59.
(287781)

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

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6” у насељеном месту Панчево
Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна
110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6” у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 24.01.2020.године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на планска решења.
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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.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарске парцеле бр.1994/40 К.О.Качарево, пут
Панчево-Качарево, за планирану изградњу објекта А-Пословни објекат-П ( подземни резервоари за
нафту, гас, течно гориво и пумпна станица за снабдевање моторних возила горивом, са отвореном
надстрешницом за точеће аутомате и затвореним
продајним простором, са канцеларијом и мокрим
чвором, Б-Пословни објекат-П ( самоуслужна перионица) и Ц-Помоћни објекат ( рекламни стуб-тотем), израђен од стране атељеа „Archi Tec” Панчево, за инвеститоре Анкић Милоја из Панчева и Амповски Савка из Качарева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 24. 01.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Улица Милутина Миланковића бр. 1ж, Bеоград,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт радиобазне станице за мобилну телефонију „ПА – Банатско Ново Село центар” – БА1383_01, Улица
Маршала Тита бб, Банатско Ново Село.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 24. јануара до 03, фебруара
2020. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину поднетог од стране носиоца пројекта Бурјан Шандора, улица Шандора Петефија 83, Панчево, донео је Решење број XV-07-501267/2019 којим је утврђено да за Пројекат доградње,
реконструкције и изградње пословно-производног
објекта, постројења за клање животиња око 17 тона
по дану и постројење за прераду меса око 4,7 тона
по дану, на кат. парц. бр. 398/5, 401/1, 404/6 и 404/6
К.О.Војловица на територији Града Панчева носиоца пројекта, Бурјан Шандора, Улица Шандора Петефија 83, Панчево није потребна процена утицаја на
животну средину. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

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 16. 01.
2020. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара FB0711 и FB-0714 у оквиру комплекса НИС „Рафинерије нафте Панчево” на кп. бр. 3536 К.О. Војловица, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица
Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.
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.
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Петак, 24. јануар 2020.

Са великим болом опраштамо се занавек од
наше маме, супруге и снаје

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. јануара 2020. преминула је наша драга мајка, бака, прабака и чукунбака

17. јануара 2020. године, у 80. години, напустио
нас је наш драги

НИКОЛАЈ ШЕДКО
1940–2020.

НЕЛЕ БОЖИЋ
доктор ветеринарске медицине
рођена 21. XI 1970. године, преминула 13. I
2020. године у Вулерину у Шведској
Вечно тугују: деца МАРИЈА и АЛЕКСАНДАР,
супруг ВЛАДАН и свекрва са родбином и пријатељима

1932–2020.

(12/287773)

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав
вољеном брату

Ћерке РАНКА, НАДА и ЉУБА са породицама

Неутешни БОЖИЋИ
(61/287859)

Опраштамо се занавек од наше ћерке и сестре
Неле

С тугом се опраштају твоји: АРСА, НАТАША,
ТЕОДОРА, ВИШЊА, СТРАХИЊА и ВЛАДАН

МИЉКА МИРИЛОВИЋ

(101/297947)

Последњи поздрав
вољеном брату

Почивај у миру

НИКОЛАЈ
ШЕДКО

доктор ветерине НЕЛА
ЂОРЂЕВИЋ БОЖИЋ
рођена 21. XI 1970. године у Пироту, живела у
Кучеву – Панчеву – Нишу.
Преминула 13. I 2020. године у Вулерину у
Шведској
Неутешни родитељи и сестра, родбина и пријатељи. Вечна јој слава и рајско насеље.

Последњи поздрав
драгом брату Бати од
НИКОЛЕ са породицом

од САШЕ, БОРЕ и
ТАЊЕ са породицом

(5/287763)

(68/2187878)

МИЛИ
ПАРУНУ

МИЛЕ ПАРУН
1953–2020.

Супруга БОЈАНА и син ЛУКА
(54/287849)

Последњи поздрав брату

Сестра ЉИЉА
са породицом

НИКОЛИ

Последњи поздрав
вољеном ујаку

Последњи поздрав

(70/287879)

Последњи поздрав
вољеном брату

Неизмерно тужни а поносни
сестра и родитељи ЂОРЂЕВИЋ

БАТИ
НИКОЛИ

(60/287859)

22. јануара 2020. године напустила нас је
наша драга мајка, у 85. години. Сахрана
ће бити обављена 23. јануара 2020, на гробљу у Јабуци, у 14 сати.

МИЛЕТУ ПАРУНУ

од сестре ВЕРЕ
са породицом

од ТАЊЕ
и АЉОШЕ

(95/287938)

(69/287878)

од брата ИВАНА и снаје ЈОВАНКЕ са породицом
(53/287848)

МИЛИ
ПАРУНУ
Драги наш
Брат БРАНКО
са породицом
(71/287879)

МИЛЕ ПАРУН

СТЕВКА КОСТЕВСКИ
1935–2020.

Последњи поздрав вољеном ујцу од сестрића
ИГОРА са породицом

ШЕЛЕ

(92/287933)

Драга мајко, хвала ти за љубав коју си нам
несебично пружала.

Подарио си нам лепа сећања на тебе.
Бићеш с нама сваког јутра и сваког дана занавек.

Последњи поздрав
другу и пријатељу

ЉУБИША
КОПИТИЋ

Твоји: ЗОРАН и БРАНКА са породицама
(100/287946)

Твоји пријатељи: ЗОРАН ШМИТ, ДАЦА, ЗОРАН,
ЈОЦА, ЈУГА, комшија ЈОЦА, ГОВЕДАРИЦА, САВА
ПАУН, САВА, ЖИКА, ЛОНЕ и СТЕВА
(99/287942)

1966–2020.

ОГЛАСИ ПУТЕМ СМС-а

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа
до 10 речи
и све то пошаљите
на број 1202
Бруто цена огласа износи: VIP 483,48,
Telenor 483,60, mts 483,60 din.

ЉУБИША
КОПИТИЋ
Последњи поздрав од
твојих другова: ЦУПЕТА, НЕСТОРОВА,
САРКЕТА и ЧОЛЕ
(29/287798)

ЉУБИШИ
КОПИТИЋУ
Нека ти је вечна душа на небу.
Од ФИЛИПА
и БОЈАНА
(79/287904)

Вест о твојој смрти нас
је дубоко потресла.
Прерано ти је истргнут
живот из руку, теби који си га највише заслуживао. Нека те у тишини вечног мира прати
наша љубав јача од заборава.

Последњи поздрав
куму

Тетка САВА и брат
ЗОРАН са породицом
(93/287934)

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

ШЕДКУ

Драгом пријатељу

МИТИ

од ДУШЕ
са породицом

СЛАВИЦА, ТИЈАНА
и ИВАНА
са породицама

(104/287952)

(84/287914)

Петак, 24. јануар 2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 20.
јануара 2020, преминула наша драга сестра, заова, тетка и бака тетка

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав мојој јединој баки

ВЕРИЦА СТЕПАНОВ

После кратке и тешке болести преминуо је
наш

ПЕКИ

1934–2020.
Тужни смо што смо те изгубили. Заувек ћемо
чувати успомену на тебе.
Време испраћаја за кремацију биће накнадно
саопштено.
Ожалошћени: брат ДУШАН, сестра МИМА,
снајка СЛАВИЦА, братичина НАТАША и братанац НЕБОЈША са породицама

Бако, зашто си отишла?
Зашто си ме оставила?
Почивај у миру једина моја бако.
Твој унук СТЕФАН
(59/287858)

(75/287893)

20. јануара 2020. преминула је наша сестра и
тетка

17. јануара престало је да куца велико срце наше вољене

Последњи поздрав
мајци и баки

РАДОСЛАВ ВУКАСОВИЋ
1936–2020.

Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга КАТА и деца
ЛИДИЈА и МИЛАН са породицама

ВЕРИЦА СТЕПАНОВ

ПЕРСИ
ЦВЕТАНОВИЋ

ПЕКЕ ЦВЕТАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: брат МИЛЕ, снаја БОСИЉКА,
братанац МИЛОШ и братаница МИЛИЦА
са породицом

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Супруг КОСТА, ћерке НАТАША и СНЕЖАНА,
унуке МИЛИЦА и ЗОРИЦА и унук СТЕФАН

(82/287915)

од ћерке НАТАШЕ,
унука МИЛИЦЕ
и ЗОРИЦЕ
и зета ДУШАНА

(58/287858)

(64/287871)

Последњи поздрав драгом пријатељу

(56/287858)

Последњи поздрав снаји и стрини

Последњи поздрав
драгој

После кратке и тешке болести преминула је у
77. години

РАДОСЛАВУ ВУКАСОВИЋУ
Породица ДАМЈАНОВИЋ
(87/287921)

ПЕРСИ ЦВЕТАНОВИЋ
од породице ЦВЕТАНОВИЋ

ВЕРИЦИ
СТЕПАНОВ

(88/287925)

ГОРДАНА АРСИЋ
Последњи поздрав вољеној мајци.

1934–2020.

Ћерка ВИОЛЕТА са породицом
и син СРЂАН са породицом

Породице СРДИЋ
и МИЛИВОЈЧЕВИЋ
(76/287894)

РАНКА ЋУБИЋ КИКА

Последњи поздрав
сестри

Последњи поздрав и најдубље саучешће од пријатеља МАРКА ДИМИЋА ДИМКЕТА

(36/287811)

11. јануара 2020. преминуо је наш драги

(91/287931)

Драгој комшиници

ЈОВАН БИЗЕТИЋ

ГОРДАНИ
АРСИЋ

1940–2020.
Сахрана је обављена 16. јануара на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, СТЕВИЦА,
унуци НАТАША и ТОМИСЛАВ и зет НИКОЛА
(66/287869)

последњи поздрав од
станара у Николе Тесле 5

1951–2020.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја породица
(83/287913)

ПЕРСА
ЦВЕТАНОВИЋ

од сестре ДАРЕ
са породицом

Последњи поздрав
куми од породице
ДЕЛАЛОВ

(57/287858)

(38/287818)

Последњи поздрав

РАНКИ ЋУБИЋ КИКИ
последњи поздрав од страна зграде у Др Касапиновића 24-ц
(9/287769)

После кратке и тешке болести преминуо је
наш

Последњи поздрав

(6/287764)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ДИМИТРИЈЕ ИГЊАТОВ

ПЕКИ

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

ЗОРАНУ
СТОЈКОВИЋУ
Порезнику од другара и комшија СМЕДЕРЕВАЦ ПЕРИЦЕ и
РАДОВАНОВИЋ ПЕРИЦЕ
(62/287863)

ЗОРАНУ
СТОЈКОВИЋУ

ЗОРАН СТОЈКОВИЋ
1950–2020.
Остаћеш у нашим срцима.
Твоји: ДРАГИЦА, МИЛОШ и ЈЕЛЕНА
(72/287882)

Комшије у Косте
Абрашевића 4
(98/287950)
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Петак, 24. јануар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У уторак, 28. јануара 2020. даваћемо годишњи
помен нашем

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. јануара 2020, у 74. години,
преминуо наш драги

ТОМИСЛАВУ РАДОЈЕВИЋУ

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ
26. I 1942 – 19. I 2020.

МИЛОМИР ЦВЕТИЋ
1946–2020.
Сахрана је обављена 17. јануара 2020. године на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ГОРДАНА,
син АЛЕКСАНДАР са породицом
и ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

Драга наша мајко,
памтићемо мирисе нашег дома, постељине, јела и колача. Мирисе добродошлице, загрљаја и неизмерне љубави.
Чувала си нас као светињу. Твоје рођенданске торте биле су посебна радост унуцима.
Ниси одрасла уз мајку и оца. Ако сам ти била као мајка, како си говорила, у твојим последњим данима, то ми испуњава душу.

Пролази година, а ти нам и даље јако недостајеш.
Воле те твоји: НЕГИЦА, ЗЛАТА и БОЈАН
(115/287972)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Воле те МИРА и ЗОРАН са породицама
(102/287948)

(111/287970)

Последњи поздрав драгом оцу

Поштованој

ДУШАН
ЗЕЉКОВИЋ
Воле те твоји:

МИЛОМИРУ ЦВЕТИЋУ

ВЕСНА, ДЕЈАН,

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја МИЛИЦА и унук РАДЕ
(112/287970)

АНЂЕЛКИ
МИЈАТОВ

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ
1942–2020.

ДУШАН и ДРАГАН
(116/287974)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Последњи помен драгој мајци, великом борцу,
човеку, пријатељу.
Нека те анђели чувају.
Поносимо се тобом.

Увек ћемо се сећати твоје доброте и ведрог духа.
Ћерка АНЂЕЛИЈА, зет МИОДРАГ
и унуци ТЕОДОРА и ВУК
(113/297970)

Заувек захвални и неутешни:
ћерка МИРОСЛАВА, син ЗОРАН, зет РАДЕ,
снаја ЈАСМИНА, унуци МИРОСЛАВ
и СТЕФАН, унуке МИОМИРА, ЈОВАНА
и БОЈАНА, праунука ЧАРНА и зет ЗОРАН

25. јануара, у 11.30, даваћемо шестомесечни
помен

(34/287805)

ЕВИЦА
ДАМЈАНОВИЋ
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

МИХАЈЛУ
АЛЕКСИЋУ

Породица РИСТИЋ

Твоју великодушност и пожртвованост ћемо увек памтити.
Унука МИОМИРА, зет ЗОРАН и праунука ЧАРНА

С поносом и поштовањем чувамо те од заборава.
ЗОРИЦА, ИВАНА
и СТЕФАН

(114/287970)

(110/287957)

(73/287888)

АНЂЕЛКИ МИЈАТОВ

Почивај у миру.

Последњи поздрав мајци

21. јануара 2020. навршавају се две године од смрти нашег
вољеног

Последњи поздрав

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(45/287830)

Драгој баки

МИЛОМИРУ ЦВЕТИЋУ

(117/287974)

последњи поздрав од
станара у Дунавској
6 из Панчева

24. I 2015 – 24. I 2020.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Прошло је седам година откако ниси са
нама.
АНА, ДУШАНКА
и АНА

1942–2020.

Последњи поздрав драгом оцу

МИЛОМИРУ ЦВЕТИЋУ

ДУШАН
ЗЕЉКОВИЋ

ЖАРКО
ПРОДАНОВ
Године пролазе, сећања
трају и остају.

Твоји најмилији: ћерке
ДУДА и ГОГА, снаја
АНА, унуци и праунуци

Ћерка САЊА, син
ЗОРАН са породицама
и сестра КАТИЦА

(119/287989)

(109/287965)

Вољени наши родитељи

ДУШАН
ВЕКЕЦКИ

КАТИЦА
ВЕКЕЦКИ

2013–2020.

2014–2020.

Иза нас је много тужних јануара. Заувек чувамо
Ваш лик, љубав и доброту у нашим срцима.

ЈУЛИЈАНИ БАЛОГ
Чуваћемо успомену на тебе, хвала ти за све.
Ћерка НАТАША, син МИЛЕ и снаја ДРАГАНА
(121/287992)

Ваше ћерке: ЈАСМИНА и ЉИЉАНА,
зет МЛАДЕН и унука ЈЕЛЕНА

НИКОЛИ СРДАНОВИЋУ

(30/287800)

1937–2020.
Социјалној радници, колегиници и драгој пријатељици

Драгом супругу, оцу, очуху, деди и прадеди
од породица СРДАНОВИЋ, ЂЕКИЋ, ХОЈЕР,
НАЂ и ИЛИЋ
(86/287920)

Последњи поздрав колеги

последњи поздрав.
Члановима породице искрено саучешће.

(120/ф)

Његови најмилији

8. јануара навршило
се годину дана нашем вољеном

2008–2020.

(85/2879179

ПОПУСТ

ЈУЛИЈАНИ БАЛОГ

Центар за социјални рад
„Солидарност” Панчево

БРАНКА
САВУЛОВА

ДЕЈАНУ АНЂЕЛКОВИЋУ
Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево
(118/ф)

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

СЛАВКО
РЕЛИЋ РЕЉА

АЛЕКСАНДРУ
ЈОВАНОВИЋУ

Сећамо се с љубављу
и поштовањем.

Његови најмилији

ЛУКА, ИВАН,
ЗОРИЦА и МИЛКА

(42/287828)

(40/287822)

Петак, 24. јануар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29. јануара 2020. навршава се четрдесет
дана откад си нас напустио

ПАВЛОВИЋ

26. јануара 2020. године, навршава се
пет година откада није са нама наш
драги

ТОМИЋ СЛАВОЉУБ
МИЋА
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МИРЈАНА

МИЛИНКО

СТОЈАНКА

1949–1984.

1912–1996.

1921–2007.

Време не доноси заборав јер ви постојите и живите у нашим нејлепшим
успоменама.
Сестра и ћерка СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР

ДРАГОЈЕ ФИЛИПОВИЋ
8. XII 1961 – 21. XII 2019.

(97/и)

2015–2020.
30. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајемо четрдесетодневни помен вољеном

Радо те се сећамо и по доброти памтимо.
Твоји најмилији

Неутешни, с поштовањем и љубављу:
супруга ГОРДАНА, син САША
и ћерка МАРИНА
(43/287829)

(89/287926)

26. јануара пролази година откако је у тишину
вечног мира отишао наш вољени

МИЛАНКА
СУВАЧАР
Тринаест година како ниси са нама, а и
даље си у нашим срцима.
Твоји најмилији

ЦЈЕТКУ ПЕТРОВИЋУ
Увек ће те се сећати твоја мајка ГРОЗДА

СЕЋАЊЕ

Тамо га прати наша љубав јача од заборава.

ДРАГОЈЕ
ФИЛИПОВИЋ

Чуваћемо те у срцима и успоменама.

Почивај у миру.

(46/287833)

(67/287873)

ДАНЕ БРУЈИЋ
1934–2019.

ДРАГОЈЕ
ФИЛИПОВИЋ

30. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајемо четрдесетодневни помен вољеном

Његови најмилији

Брат ДРАГАН, снаја
ЈАСНА и братанац
МИРОСЛАВ

Твоји: ћерка
МАРИНА, зет МИЋА,
унуке НИНА и
МИОНА МИЛАКОВ

(55/287850)

(96/287940)

(103/287949)

У суботу, 25. јануара, у
11 сати, на Новом гробљу, обележићемо једногодишњи помен нашој драгој

У суботу, 25. јануара
2020. године навршава се година откад
није са нама

Четрдесет дана нашој драгој

МАРА
ЂОРЂЕВИЋ

МИШИ

22. I 2003 – 22. I 2020.

СЛАВИЦИ
КЕПИЋ
Прође година откада
ниси са нама.

ЖИВОЈИН
МАЂАРОВ
ЖИВАНКО

Супруг МИЋА,
син ЖЕЉКО,
ћерка НАТАША, снаја
ГОРДАНА, унук ЛАЗА
и унуке АЊА, СОФИЈА
и ЈОВАНА

Година без тебе са
успоменама прође.
Заувек у мојим мислима.

(80/287909)

(108/287953)

Твоја супруга ДЕСА

ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД

Увек ће те се сећати сестра ЈАДРАНКА
и брат ЗОРАН са породицама

(28/287797)

(47/287833)

Прошла је тужна година откако није са нама

30. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,
дајемо четрдесетодневни помен вољеном

СЛОБОДАНКИ ТОДОРОВИЋ
ДАНКИ
Остајеш заувек у срцима свих нас.
Твој брат БОБАН са породицом
(63/287864)

Годишњи помен

ЖИВОЈИН
МАЂАРОВ

МИШИ

деда АКИ
СЕЋАЊЕ

Годишњи помен

Заборав не постоји. Заувек остајеш у нашим срцима.
ИРИНА, ШАНДОР и
ћерка ДРАГАНА

Увек ће те се сећати: ДРАГО
и РАДЕНКА са породицом
(48/287833)

(107/287953)

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ
1948–2019.

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА
СРЕТЕНОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2020.
Живот без тебе је болан, дом није дом без
мајчинске љубави и
без подршке супруге.
Много недостајеш.
Твоји: ћерка
СТАНИСЛАВА
и супруг СЛОБОДАН
(65/287687)

27. јануара навршава се
тридесет пет година од
смрти

ЖИВОЈИН
МАЂАРОВ
ЖИВАНКО
Заувек остајеш у нашим
срцима.
Ћерка ЉИЉАНА
са породицом
(105/2879539

(41/287824)

Поштованом

ЖИВОЈИН
МАЂАРОВ
ЖИВАНКО
Успомене не бледе.

300-820, 300-830

Бол уме да прође, али туга остаје вечно.
Почивај у миру.
Твоја ВЕРА

Праунуци АНЂЕЛА
и ОГЊЕН са мамом
и татом
(106/287953)

МИЛАН
ВОЈИСАВЉЕВИЋ
27. I 2001 – 27. I 2020.

ЈОЦЕ
ТОМИЋА
ЧАЂЕ

С љубављу и тугом заувек у нашим срцима.
Породица
ВОЈИСАВЉЕВИЋ

Ћерка ЛЕЛА и син
ЖИКА са породицама

(81/287912)

(49/287836)

1930–1985–2020.

ДРАГУТИНУ ПЕЧЕНИЦИ
25. I 2000 – 25. I 2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(94/287936)
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Петак, 24. јануар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Сећање на нашу

Прошла је тужна година откада није са
нама наш драги

ВЕРОСЛАВУ КРЧАДИНАЦ

СРЕТЕН ЋАЛИЋ

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



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

У недељу, 26. јануара 2020. године, у 11
сати, на гробљу у Војловици, обележићемо годину откако није са нама

Рођ. Матић
1938–2015.

Помен ћемо одржати 25. јануара 2020. године, на гробљу Котеж, у 11.30. Пуно нам
недостајеш и бескрајно те волимо.

Сећамо те се са тугом и поносом.
Супруг ЛАЗАР и синови КОСТА и СТОЈАН са породицама

Сваког часа и трена у срцу си и мислима
твоји најмилијих

(7/287765)

(8/287768)

Годишњи помен
куми

МИЛА ФУШТИЋ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

9. VI 1956 – 30. I 2019.

НОВАКОВИЋ

Прошла је година, туга нам не пролази, само покушавамо да је надјачамо лепим
успоменама на године проведене са тобом.
Недостајеш нам...
Твоји најмилији
(33/287804)

ЈАЊА
БОДРОЖИЋ

МИЛИ

24. I 2001 – 24. I 2020.

Време пролазе, успомене остају.

Драги брате

Кума МИЦА
са породицом
(50/287838)

СИНИША ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

25. јануара 2020, у 11
сати, на гробљу у Јабуци, одржаће се једногодишњи помен

ТОМИСЛАВ

БОСИЉКА

1934–2003.

1942–2017.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима, јер вољени никада не умиру.

Драги наши родитељи, хвала Вам за све што сте уткали у нас.
Захвални потомци

Твоји: супруг
ИЛИЈА, син МИЛАН
и ћерка МАРИЈА
с породицама

(2/287755)

Нисам стигла да ти руку стиснем на крају. Напустио си
нас без иједне речи. Тај бол сам сакрила дубоко у души, да буде само мој.
Понекад га пустим да направим места.
Бол је претешка, а туга за тобом вечна.

(27/287796)

СЕЋАЊЕ

Четворогодишњи помен нашој

НИКОЛИЋ

Мајка МАРА и сестра СНЕЖАНА
(90/287928)

25. јануара, у 11 сати, одржаћемо годишњи помен на Католичком гробљу

БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ
Успомена на тебе
живот нам чини лепшим.
Ћерка ОЛГИЦА
са децом

СИНИШИ ВРАЊКОВИЋУ
Тридесет лепих година заменила је тужна и дуга
година без тебе.
Волећу те увек.
ЈАГА

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ
Недостајеш нам.
Твоја породица

(77/287898)

ДРАГОМИР

МИЛЕНА

суд. окр. Суда
1911–1989.

Рођ. Јовановић
1918–2010.

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ

(39/287819)

Прошла је година бола откако ниси тата
са нама

(3/287759)

ТУЖНА СЕЋАЊА

25. јануара 2020. даваћемо шестомесечни помен вољеној
мајци и баки

(22/287788)

Прошла је година

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ
2003–2020.

ЖИВАН
ПОПАДИЋ
БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ
СИНИША
ВРАЊКОВИЋ
У нашим сећањима
ћеш бити заувек.

РАДОСАВ
НИКОЛИЋ
1. III 1943 – 29. I 2016.

Породице ШУША

Заувек у нашим срцима.
Твоја породица

(23/287788)

(37/287815)

Нека те наше мисли
загрле, нека те наше
сузе пољубе. И нека
те у тишини вечног
мира прати наша љубав!
Твоја ћерка ЦАЦА
са породицом
(78/287901)

Увек си у нашим срцима.
Твоји: отац и мајка
(31/287802)

23. I 2010 – 23. I 2020.
Вољени наш, кажу да
време лечи … време
не лечи ништа, само
пролази десет година
туге без тебе.
Твоје: МАРИЈА,
НАДИЦА, ЈОВАНА
и ЛАУРА
(26/287795)

МИЛКИ
КОКОТОВИЋ

СТАНКОВИЋ

1936–2019.
Данас ми срце плаче
и зебе, јер ми мајко
нема тебе.
Ћерка ГОРДАНА,
зет ЗОРАН и унука
ЗОРАНА са породицом
(52/287844)

РАДОВАН

МИРСА

2002–2020.
Чувамо Вас од заборава.

2016–2020.

(25/287793)

Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА и СНЕЖАНА

Петак, 24. јануар 2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
недељу, 26. јануара 2020, у 11 сати, давати једногодишњи помен нашој вољеној супрузи, мајци,
ташти и баки, на гробљу у Омољици

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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25. јануара 2020, у 12 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ

СЕЋАЊЕ

СВЕТОЛИКУ ЈОВАНОВИЋУ

Рођ. Станковска
27. X 1944 – 31. I 2019.

1939–2019.

Најдража наша Лозена, година прође, али се туга не смањује. Никада те нећемо заборавити.
Желимо ти вечни мир и рајске вртове.

Увек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА, син МИЛАН, зетови ЂОРЂЕ и НЕНАД и унуци ЛУКА и ДУЊА

Супруга БРАНКА и син МИЛОРАД

(14/287775)

(4/287762)

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ МАЈА
1999–2020.

Прошла је најтужнија година откако нас је напустила драга мајка, ташта и бака

4. фебруара навршава
се шест месеци од смрти нашег драгог

Годишњи помен нашем

Породица
(1/287749)

СЕЋАЊЕ

МИЛАНА
КРЕЦУЉА

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
27. X 1944 – 31. I 2019.
Мајчице мила,
стално си присутна у нашим мислима и сећањима, јер оставила си трагове који се не бришу и сећања која не бледе.
Недостајеш као првог дана.

ШВАБИ

26. јануара посетићемо
твој гроб и залити га сузама.
Твоји најмилији

Твоја породица

САВА КОВАЧЕВИЋ

(16/287776)

(32/287808)

25. јануара навршава се четрдесет дана откада није са
нама

Твоја ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД
и унука ДУЊА

Прошло је четрдесет
дана од смрти моје
мајке

рођ. у Омољици
2011–2020.
Чувамо те од заборава.
Супруга БРАНКА и ћерка НАТАША
са породицом

(15/287775)

Драга мама, навршава се годину дана откако
више ниси са нама. Живећеш вечно у нашим
срцима.

(10/и)

Велике љубави умиру на исти дан

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА

ПЕРОВИЋ

1930–2019.
Почивај у миру

Твоја деца
(51/287840)

ДРАГЕ
Четири године откако није са нама

Четворогодишњи помен куми

16. XII 2019 – 25. I 2020.
Ћерка БУБА
(74/287892)

ЛОЗЕНА БАРАЈИЋ
Четири године је прошло без наше ујне, снајке и шурњаје

Ожалошћени: ћерка ДАНИЈЕЛА и зет ЂОРЂЕ
(13/287775)

24. јануара 2020. године, у 11 сати, на гробљу Котеж
даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈИ
ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји ВИКТОР
и САША

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Кумови: ЛЕНКА,
СТЕВА и РАДА

(18/287787)

(19/287787)

Сећање на наше драге

ОЛГИ СМИЛИЋ
Њени најмилији

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ
2003–2020.

2009–2020.

(17/287777)

СЕЋАЊЕ
27. I 1990 – 27. I 2020.

МАРИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ
РАДМИЛА БОРКА
Син ДРАГОСЛАВ са породицом
(44/287832)

БОРКА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МУРГИН

(11/287771)

27. јануар постао је најтужнији дан за нашу породицу.

(20/287787)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА
2000–2020.

Ћерке са породицама

1930–2014.

Воле вас: ћерка БОБА и унук ЂОРЂЕ ПЕРОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.
Породица КАЛИНИЋ

ЈОВАНОВИЋ
(35/287809)

ЗОРАН

и др МИОДРАГ

1933–2007.

27. X 1944 – 31. I 2019.

Заувек у нашим срцима.

РУЖА

МАРИЈУ

2011–2020.

2016–2020.

Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ваши најмилији
(21/287707)

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

РАДМИЛА

СЛОБОДАН

1990–2020.
1998–2020.
Чувамо вас од заборава.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА
(24/287793)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Држите своје финансијско стање у строгој тајности, јер можете доћи у веома непријатну ситуацију с пријатељем који ће
тражити позајмицу. Водите рачуна о личним документима.

Ако планирате путовање у
иностранство, тренутак је врло
повољан. Све полако креће с
мртве тачке. Уколико водите
судски спор, очекујте повољне
промене. Подршка породице
је максимална.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Игром случаја долазите до нових сазнања, па ћете много
тога гледати на потпуно нов
начин. Будите мудри, повуците се. Време је као створено
за љубав, максимално га искористите.

Ваш велики проблем је то што
слушате, а не чујете. Стисли су
вас проблеми, па вас полако
хвата паника. Смирите се, размислите где грешите, па тек онда уђите у расправе. Потражите помоћ старог пријатеља.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Наредна недеља вам доноси
добре приливе новца, повећан
обим посла, али и апетит. Пробајте да своју потребу за већом
стабилношћу не надокнађујете
храном. Појачана потреба за
нежношћу.

Озбиљно размишљате о томе
да покренете сопствени посао.
Новац вам неће пристизати
како сте планирали, али можете размислити и о некој врсти
партнерства. Љубавни живот
се полако буди.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Протекла недеља вам је донела много питања, а мало одговора. Морате донети коначну
одлуку о томе шта даље да радите са својим животом. Новац вам долази, али трошите
умерено.

Постоји велика шанса да коначно
нађете посао који ће вас задовољити. То може бити и нека страна фирма или чак у иностранству. Ако сте у вези, наредни период обећава много страсти и романтике, па им се препустите.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Не дозволите да вам лоше мисли покваре дан, а лоше одлуке живот. Не заборавите – свако има право на грешку. Прилагодите се садашњем тренутку, радите више, дружите се.
Могућа депресија.

Циљ који сте себи зацртали је
могућ, али вас кошта много
живаца. Пазите коме шта причате. Изненадни пут може
променити ваше погледе на
тренутну ситуацију. Заљубљујете се полако али сигурно.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Полако улазите у веома повољан период. Не правите нагле
заокрете у каријери, оставите
то за пролеће. Муче вас љубав, нерешени односи с партнером и ваше детаљисање.

(19. 2 – 20. 3)
До великих промена на послу
и у приватном животу неће доћи онолико брзо колико очекујете. Размислите да ли сте својим ставовима повредили неког пријатеља. Мање трзавице
за Рибе у браку.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: НЕНАД СТОЈЧИЋ У КИНИ

НА ДАЛЕКОМ ИСТОКУ КАО МЕЂУ СВОЈИМА
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а будући да свако, у већој или мањој
мери, чезне за родним местом,
„Панчевац” им пружа прилику
да се мало олакшају у тренуцима „носталгичарске” кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју наш суграђанин Ненад Стојчић, у фудбалском свету познат као Жућа, једна од, без претеривања,
овдашњих играчко-тренерских
легенди, говори како му је у
Кини, где се пре две године обрео трагом најважније споредне ствари на свету.
Наш суграђанин Ненад Стојчић, рођен 1972. године, иначе Глогоњац, цео досадашњи
век посветио је фудбалу.
Заправо, реч је о бајковитој
животној причи заснованој на
чистој љубави према најпопуларнијој планетарној игри, која га је одвела чак на други
крај света.

Позив који се не одбија
Популарни Жућа је прве озбиљне фудбалске кораке направио
на зеленом тепиху панчевачког „Железничара”, али најдуже је играо за „љутог” градског
ривала – „Динамо”, у чијем
дресу је годинама носио и капитенску траку. Наступао је и
за прволигашки „Рад”, па за
„Звездару” и челаревски ЧСК,
да би копачке окачио о клин
након што је с канадским клубом српских исељеника „Бели
орлови” из Торонта 2008. године освојио титулу шампиона земље јаворовог листа.
Тренерски посао је практично започео формирањем фудбалске школе ОФК „Стенли”;
наставио је у „Омладинцу” из
Опова, а потом је у Српску лигу увео „Борац” из Сакула, да
би се на дуже скрасио у поменутом „Железничару”, као помоћник и потом први тренер,
где је успешно радио до одласка у Кину 2018. године.

ТИ ТО, БА ТА,
МА – ЈУ ГА!
Не постоји Кинез, поготово
старији, који није чуо за
Валтера, то јест Бату Живојиновића – речи су многих који су боравили у најмногољуднијој земљи, а и
сам Жућа се у то уверио.
– То је заиста феномен,
али на срцу им је и Тито,
као и Југославија уопште,
од које су много учили, јер
воле да купе све оно што
вреди. Због тога много Кинеза долази код нас, попут
петорице мојих новопечених пријатеља. Обожавају
Београд, а свратили су и
код мене у Панчево – напомиње панчевачка легенда.
– Запазили су ме људи из
једне београдске менаџерске
агенције која прати рад фудбалера и тренера, што је резултирало понудом за ангажман у Кини. Није ми било
лако да пресечем, јер сам у
„Жељи”, за ове прилике, имао
идеалне услове. Међутим, било је тешко одбити тај финансијски изазов, а и председник

Страну припремио

Јордан
Филиповић

СА ШЕ КИ ЈЕМ ШАМ ПИ ОН У КА НА ДИ
Ненада је пре петнаестак година први пут у иностранство,
тачније у Канаду, позвао нико други него легендарни Драгослав Шекуларац, тадашњи шеф стручног штаба тамошњег
(српског) клуба „Бели орлови”, којем су 2008. године практично њих двојица обезбедили титулу након скоро пола века.
– Шеки ме је први пут видео на нашем градском стадиону када је као тренер водио „Напредак” против „Динама”.
Том приликом сам као задњи везни дао два гола и након 0
: 2 утицао да победимо с 3 : 2. По одласку у Торонто на његов позив свакодневно смо се дружили и одговорно могу да
тврдим да је био људска и фудбалска громада. Речју, свашта сам од њега научио. Због свега, остали смо у контакту
до пре годину дана, када нас је, нажалост, друга „Звездина” звезда заувек напустила – с тугом говори Жућа.

Наш стручњак од почетка тренинге води на кинеском
клуба Зоран Наунковић, као и
увек, испао је коректан и без
околишања се сложио с тим да
тако нешто не смем да пропустим. Ипак, цео подухват за
мене је био веома ризичан, јер
ама баш ништа нисам знао о
Кини, а и требало је код куће
оставити породицу с три ћерке
– почиње причу Жућа.

„Голај” и играј „сућо”
Имао је два месеца да се припреми, а у томе му је највише
помогао „Гугл транслејт”, преко којег се спремао за најоснов ни ју ко му ни ка ци ју на
тренингу.

свакодневно гради на хиљаде
квадрата. Уживам и у клими,
коју додатно позитивно карактерише близина мора, док о
загађености нема ни говора,
без обзира на величину места.
А када је о грандиозности реч,
шта тек навести за оближњи
чувени Шангај, који има преко 25 милиона становника. У
њему је све импозантно – од
паркова до зграда. Примера ради, ја живим на четрдесет петом спрату и то се може назвати сасвим нормалним. Занимљиво је и то да на сваком том
монументалном објекту постоји неки спортски терен, док је

Сцена са извесног гламурозног отварања
„сасвим обичног” турнира
– Тако сам већ у новембру
узлетео авионом и, преко Москве и Шангаја, стигао на одредиште. Пријем је био толико незабораван да сам истог
момента схватио како сам на
правом месту. Међутим, њихово изненађење било је још
упечатљивије, и то након што
су чули да сам се већ на првом
сусрету играчима обратио на
кинеском и позвао их да се
окупе са „голај”, што у преводу
значи: дођи. И остатак тренинга одрадио сам без преводиоца, у шта они просто нису могли да поверују. У међувремену сам напредовао до те мере
да сада могу да комуницирам
и у продавници. Чак су ми због
тога и неки „панчевачки” Кинези одали признање, иако ми
је још увек тешко да их у потпуности разумем, нарочито када брзо говоре. У том случају
се надопуњавам енглеским, који Кинези веома лоше знају, па
ми не преостаје ништа друго
него да наставим усавршавање. Када је реч о писању, ту су
ствари већ компликованије: једино што сам написао је „сућо”, што значи фудбал – каже
овај Глогоњац.
Тако је талентовани стручњак пронашао себе у једанаестомилионском граду Хангџоу,
удаљеном око 150 километара
од Шангаја, месту које карактеришу пријатна клима и предивна природа.
– Зову га и „зелени град”, јер
његови житељи нису дозволили да га архитектура угуши,
што је фасцинантно, иако се

пре само пет година био велики проблем наћи место за играње фудбала. Сада их свака зграда, школа и вртић имају напретек – истиче успешни стручњак.

Мао и Си су богови
Школе су и доказ да, без обзира на модернизацију и либерализацију кинеског друштва,
пре свега привреде, тамо још

увек, у идеолошком смислу,
влада неки аутентични облик
комунизма.
– Сви ученици у школи носе
црвене мараме. А сваког дана
се подиже застава. Често праве и слетове налик оном нашем давнашњем на Дан младости. Када је реч о гламурозности таквих догађаја, памтим отварање једног релативно обичног турнира, које није
превише застајало за олимпијским спектаклима. Поред тога, на свим такмичењима судије и капитени дају заклетве
да ће поштено судити или играти. Све у свему, Мао је и даље
бог, на све стране су његове
слике, попут једне огромне у
Шангају, у чије димензије сам
се и лично уверио. Ништа мање Кинези не глорификују ни
актуелног вођу Си Ђинпинга –
каже Жућа.
Он нарочито апострофира љубазност и мирноћу људи које
среће на тамошњим улицама.
– За све ово време нисам видео ни препирку, а камоли тучу. Исто важи и за крађе, па
сам готово убеђен да међу Кинезима нема лопова. Напротив, увек хоће да помогну и
једноставно у сваком тренутку
одишу позитивним вибрацијама. Сасвим другачије од утиска који сам имао када сам их
сретао на нашем бувљаку. Интересантно је да су нарочито
предусретљиви када је реч о
томе да њихови гости не остану гладни. Притом, њихову храну просто обожавам и искључиво њу једем од првог дана,
иако су у граду заступљене кухиње из целог света. Највише
волим рибу, и то у разним варијантама с неизоставним воћем и поврћем. Хлеба нема,

већ уз главно јело иде искључиво пиринач или проја. Пробао сам све и свашта, а можда
ми се највише допала краба.
Сервира се у оклопу и први пут
ми је било јако незгодно да јој
приђем. С друге стране, сами
Кинези на трпези обично имају више врста јела, па ти бирај... И увек држе до реда – ручају тачно у подне и тада све
стаје. Исто важи и за њихову
Нову годину, а у тих петнаест
да на сви на сто је да не куд

отпутују. То је и разлог зашто
сам тренутно у Србији... – закључује Стојчић.
Но већ за неки дан Жућа ће
поново бити међу „својима”,
који га једва чекају, јер су захваљујући њему постигли најзнаменитији резултат у историји, па ће у најмногољуднијој земљи наставити мисију
ширења спортских, али и људских вредности. А Кина је можда и најплодније тле за тако
нешто...

ЈА ПАН – НАЈ ЉУ ЋИ РИ ВАЛ
Стојчић се обрео у клубу „Huanlong Green Hawk” у граду
Хангџоу, који је међу водећим друголигашима и вероватно
ће ући у елитни ранг. Заправо, он је тренер на академији
која се бави децом.
– Један сам од 165 кинеских и 18 страних тренера. Одлично сарађујем како с колегама, тако и са административцима
и што је најважније – с децом. Једноставно, Кинези су направили стратегију да свој фудбал учине моћним, па су, поред осталог, довели и звезде попут Липија, Канавара... Међутим, с репрезентацијом никако да им крене, па су схватили да морају да крену од најмлађих. Циљ им је да за почетак буду стални учесници светског првенства, попут великог
ривала – Јапана. И када сам видео шта су направили од свог
града за тако кратко време, гарантовано ће тако бити и с
фудбалом. Нарочито зато што га и председник Си највише
воли од свих спортова, а онда то самим тим важи за све друге. Шалу на страну, имају квантитет и систематичан рад, па
из тога мора да се изнедри и квалитет – истиче Жућа.

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.

Жуки
Овај малиша тражи нову породицу, а стар је око шест месеци.
Пронађен је с повредом ноге, па
су га наши хумани суграђани привремено збринули и излечили.
Жуки је вакцинисан и очишћен
од паразита, а много је добар и
послушан и слаже се са свим другим животињама. Зна да врши нужду напољу, али није научен на поводац, иако се и то може савладати уз мало труда.
Све друге информације се могу добити на имејл адреси
udomi.ljubimce@gmail.com.

Миодраг
Млад мужјак, стар око шест месеци,
тражи власнике или удомитеље. Мали
је растом и тежак само нешто више од
шест килограма, а носи црвену огрлицу
која уместо алке има савијен комад дебеле жице.
Миодраг је умиљат и мио, а нашао се
у подруму куће у Улици Максима Горког, али се не зна када је упао или је можда убачен. Повређен је, премда повреда ноге и кука није много тешка.
Пас је чист, ухрањен, није имао буве, а добио је таблетицу
против паразита, док се све друге информације могу добити
на телефон 063/829-83-18.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Жућа и жути змај – један од кинеских симбола
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НЕСВАКИДАШЊИ ДОГАЂАЈ У ПАНЧЕВУ

ПРОМОЦИЈА СПОРТСКОГ
КАЛЕНДАРА
У четвртак, 30. јануара, биће приређен још један несвакидашњи догађај, бар када је панчевачки спорт у питању.
Тог дана, тачно
у подне, у великој
сали Спортског савеза нашег града,
биће промовисан
јединствени календар за 2020. годину,
с ликовима најбољих
спортиста из Панчева.
Овај несвакидашњи догађај за наш град изазвао

је велико интересовање јавности, па ће промоцији панчевачког спортског календара присуствовати
и пред став ни ци
спортских савеза Србије и Војво ди не, као и
мно ги дру ги
гости.
Требало би да
израда календара
с ликовима најбољих
спортиста из нашег града
постане традиција Спортског савеза Панчева.

АКТУЕЛНОСТИ У ФК-у ДИНАМО 1945

„БРЗИ ВОЗ”
ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ

арска

У просторијама клуба на Градском стадиону у понедељак,
20. јануара, ФК Динамо 1945
обележио је славу – Светог
Јована.
Улога домаћина припала је
председнику „брзог воза” Горану Јањовићу, а госте су сачекивали и чланови Управног одбора клуба: Зоран Радојковић, Александар Павковић, Драган Павловић, Драгослав Ћурчин...
Међу бројним члановима
овог спорт ског ко лек ти ва

обележавању Светог Јована су
при су ство ва ли и чел ни ци
Спортског савеза Панчева,
председник Слободан Битевић и генерални секретар Дејан Перић, као и секретар
Фудбалског савеза Панчева
Новица Анђеловски.
У празничном духу, после
сечења славског колача, панчевачко свештенство је пожелело много успеха у раду ФК-а
Динамо 1945, а жељама су се
придружили и сви остали чланови овог спортског колектива.

ЗАПАЖЕН РЕЗУЛТАТ МЛАДИХ ФУДБАЛЕРА

Петак, 24. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПАО У ПОСЛЕДЊОЈ СЕКУНДИ
Кошаркашки трилер
на Стрелишту
Следе утакмице
за опстанак
Шеснаесто коло Кошаркашке
лиге Србије донело је и дванаести пораз панчевачког Тамиша у овој сезони. Прошле суботе у Хали спортова на Стрелишту гостовала је Младост из
Земуна, а тај дуел је привукао
велики број гледалаца и симпатизера домаћег тима, који су
осетили да је време за прекид
црне серије...
Тамиш је био надомак тријумфа, од славља су га делиле
секунде, али кошарка је још
једном показала због чега је
називају „краљицом игара”. Била је то сјајна представа која
се ретко виђа на нашим просторима. Домаћи тим је престигао високу предност ривала, четрдесетак секунди пре
краја утакмице имао је и пет
поена „вишка”, а онда су Земунци у драматичном финишу, буквално у последњим тренуцима меча, стигли до бодова: Тамиш–Младост 82:83, по
четвртинама 19:25, 18:24, 19:14
и 26:20.
Почетак сусрета је припао
гостујућим кошаркашима, а Тамиш је у тим моментима чувао Лазар Васић, који је постигао чак три „тројке” и тако није дозвољавао гостима да се
превише „одлепе”. Искусни састав из Земуна у једном моменту је имао и десет поена
предности (9:19), али је Џерид
Роудс прецизним хицем за три
поена у последњим секундама
прве четвртине допринео да
вођство Младости буде подношљиво – 19:25.
Ситуација на терену није се
изменила ни у другој четвртини. Гости су играли агресивно,
пресинг по целом терену, а када је требало поентирати, имали су расположеног Американца Такера... Да се кошаркашка
драма не заврши већ у првом
полувремену, побринуо се његов сународник у редовима Тамиша Џерид Роудс, који је с
две „тројке” колико-толико парирао расположеним и ефикасним гостима. Иако је Младост

на полувремену имала предност од дванаест поена (37:49),
права узбуђења су виђена тек
после одмора.
Земунци су трећу четвртину
започели силовито. Решетали
су кош домаћег тима из готово
свих позиција, а када је њихова предност досегла до седамнаест поена, учинило се да је

и загосподарили ситуацијом,
нарочито после погодака Предрага Прље, када је Тамиш повео са 77:72... Гости су „тројком” смањили на 77:75, а онда
им је истом мером узвратио
Милош Николић – 80:75. Земунци се нису предавали, успели су да приђу на 80:79, али
је 4,9 секунди пре краја Лазар

Панчевци су играли у саставу: Николић (17 поена), Чабрило (четири), Васић (13), Прља (шест), Лучић (пет), Радовић (два), Павићевић (два), Вукојичић (три), Филбиш, Јанковић (шест), Роудс (17) и Лабудовић (седам поена).
– У спорту не постоји минули рад. У овом тренутку ми

питање победника решено.
Ипак, нису тако мислили и
момци које предводи тренер
Бојан Јовичић... Средином треће четвртине Тамиш је заиграо
много боље и сигурније, уследила је серија поена његових
играча, решио је овај део утакмице у своју корист и у последњу четвртину ушао с „минусом” од седам поена – 56:63.
Већ прилично усијану атмосферу у хали на Стрелишту „подгрејао” је Бранислав Лабудовић, који је поентирао уз фаул,
кош ривала погодио је и Прља,
а онда се разиграо и Милош
Николић. Његова „тројка” за
64:67 подигла је на ноге све који су пратили овај сусрет, имао
је још два успешна пролаза ка
кошу Младости, а средином последње четвртине, с линије слободних бацања, Роудс је први
пут довео Тамиш до вођства –
70:69. Изгледало је тада да су
домаћи коначно преломили меч

Васић био прецизан с линије
слободних бацања, па је Тамиш
повео са 82:79 и победа је била
тако близу... Ипак, за невероватни пораз домаћина заслужан је Игор Мијајловић, који
је буквално у последњој секунди, из безизлазне ситуације, погодио „тројку” уз фаул, а онда
је све „зачинио” додатним поеном из слободног бацања... До
краја су остале две стотинке и
није било времена за ново чудо.
– Увек преовладају посебне
емоције кад дођем у Панчево.
Ово је град спорта. Тамиш годинама чини чуда у српској кошарци, а за мене је Бојан Јовичић један од најбољих тренера које имамо. Оваква утакмица се виђа једном у двадесет година. Срећа је била на
нашој страни. Искрено верујем да Тамиш неће имати проблема око опстанка у лиги –
рекао је после меча тренер Младости Драган Јаковљевић.

смо међу најлошијим екипама у лиги, али верујем да ћемо смоћи снаге да се издигнемо и да у преосталих десет кола обезбедимо опстанак. Лоше смо одиграли прво полувреме, у наставку смо успели
да преведемо утакмицу, али
нисмо имали довољно концентрације ни среће да добијемо
овај меч. Једноставно, немамо
играча попут искусног Мијаиловића, који једним потезом
може да реши меч. Није све
завршено. Има још довољно
времена и, што је најважније,
ми се још увек питамо о коначном исходу шампионата.
Верујем да имамо квалитет за
опстанак – истакао је на конференцији за новинаре после
утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Панчевци наредног викенда
играју дерби зачеља. У главном граду ће одмерити снаге
са ОКК Београдом.

МАЛИШАНИ ОСВОЈИЛИ
ПЕХАР У САРАЈЕВУ

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА У САМОБОРУ

ЗЛАТО СТИГЛО У ПАНЧЕВО
У хрватском граду Самобору одржан је традиционалан, 29. међународни турнир у каратеу. У саставу
репрезентације Србије била је и наша суграђанка Миња Варсаковић,
која се надметала у категорији млађих сениорки преко 68 кг.
Миња је на путу до финала победила такмичарке из Украјине и Израела, а у борби за најсјајније одличје
састала се са актуелном шампионком Балкана из Босне и Херцеговине, коју је победила са 2:0.
Иако јој је тек „улазна” година у
категорији млађих сениорки, Миња је искусно дошла до златне ме-

ТУРНИР У СТРЕЛИЧАРСТВУ
Мла ди фуд ба ле ри Ди на ма
1945 остварили су запажен
успех на турниру „Шампион
јуниор”, који је одржан од 9.
до 12. јануара у Сарајеву.
Дечаци рођени 2010. године, које предводи тренер Петар Почуча, завршили су такмичење без пораза, а у финалу су с 1:0 победили сарајевски Жељезничар.
Динаму 1945 су, поред победничког пехара, припале и
појединачне награде. Милош
Антић је изабран за најбољег
играча, а Урош Цвејин је био
најефикаснији стрелац. То
је био вр ло јак тур нир, а

конкуренцију је чинило четрдесет екипа из целе бивше
Југославије.
Боје Динама 1945 бранили
су: Никола Мијатовић, Огњен
Лучић, Дарио Тошков, Урош
Цвејин, Матеја Радосављевић,
Милош Антић, Небојша Петрица, Лука Вицановић, Владимир Бодрожић, Борис Хучка, Дарко Исаиловић, Марко
Николић и Борис Шмит.
Тим Динама 1945 који су
чинили дечаци рођени 2008.
године стигао је до осмине
финала, док су екипе генерација 2009. и 2011. заустављене у четвртфиналу.

ДОБАР ПОЧЕТАК НОВОГ ЛЕТА
На првом турниру у 2020. години, који је одржан 19. јануара у Новом Саду, у организацији СК-а Велос, учествовало
је и дванаест стреличара из нашег града.
Организатори су се својски
потрудили, па су приредили
врхунски турнир, са одличним
осветљењем мета. Такмичење
је морало да се одржи у два
термина, јер је интересовање
било изузетно велико – учествовало је преко 130 стреличара.

У тако јакој конкуренцији
чланови СК-а Панчево су поново били на висини задатка и
остварили запажене резултате.
У надметању кадета олимпик стилом Лазар Андреев је
освојио најсјајније одличје, а
Јован Шпехар је био други. Сјајни су били и ветерани. Ивица
Шпехар је освојио злато, Милован Вујић сребро, а Дејан
Форго бронзу. У конкуренцији
јуниорки у гађању олимпијским луком Барбара Бекић је
зарадила бронзано одличје.

даље, без иједног изгубљеног поена на најпрестижнијем турниру у
региону. Овај турнир је уједно био
и квалификациони за учешће на
Европском првенству, које ће бити
одржано почетком фебруара у Будимпешти.
Миња има одличну сезону иза себе, као победник на свим такмичењима у Србији и са освојеном сениорском медаљом на првенству Балкана. Од ње добре резултате треба
очекивати и у главном граду Мађарске на смотри најбољих каратиста и ка ра тист ки ња са Ста рог
континента.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

АМСУ ФАНАТИК СКРЕНУО ПАЖЊУ НА СЕБЕ

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДЕБИТАНТСКА, АЛИ ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ

ТРИЈУМФ
ПАНЧЕВАЧКЕ
„ДРУЖИНЕ”

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СРЕМ
субота, 19 сати
мушкарци
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД–ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

Прошлог викенда у Новом Саду је одржано прво коло Купа
Србије у стрељаштву у категорији млађих такмичара. У конкуренцији 170 учесника из тридесетак клубова надметало се
и седам чланова Стрељачке
дружине „Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац је поново
био најуспешнији, а овог пута
је освојио две златне медаље.
Он је тријумфовао и у конкуренцији кадета и у надметању
млађих јуниора. Гађао је из
стандардне ваздушне пушке,
упуцао 584 круга и тако освојио по дванаест бодова у обе
конкуренције, који му олакшавају пут ка финалу, које ће бити одржано у марту.
Стефан Кешишјан је био најубедљивији у гађању из ваздушног пиштоља. Он је у надметању кадета освојио најсјајније одличје, као и дванаест бодова за финале, док је у конкуренцији млађих јуниора био
други, али припало му је и десет бодова. Стефан је постигао
резултат од 544 круга, што је
његов лични рекорд.
Велимир Нинковић се надметао у конкуренцији млађих
јуниора, где је с 519 кругова
заузео девето место, али је освојио и два бода. Његов млађи
брат Марко Нинковић такође
се пласирао на девето место,
али у надметању кадета у гађању из пиштоља. Марко је погодио 501 круг и такође заслужио два бода. У конкуренцији
млађих јуниорки надметала се
и Марина Мијатовић.

Ива Ракоњац је с погођеним
сто осамдесет једним кругом
заузела пето место, што јој је
донело шест бодова у конкуренцији пионирки, а Теодори
Кондић је недостајао само један круг за освајање бодова.
Погодила их је 176 и тако заузела дванаесто место. Ове такмичарке су биле надомак освајања бодова и у конкуренцији
кадеткиња у гађању из стандардне ваздушне пушке.
Већ наредног викенда панчевачким стрелцима предстоје три такмичења – у Врбасу је
на програму шесто коло Лиге
пионира Војводине, као и треће коло Лиге кадета и млађих
јуниора Војводине, а у Новом
Саду ће бити одржан покрајински шампионат за јуниоре
и сениоре.

Стране припремио

Александар
Живковић

82:83

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПРВЕНСТВО
ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ

НОВА ТИТУЛА
ЗА МАРКА
Треће место у
ауто-слалому

Поред ауто-слалома, наши
суграђани су дебитовали и у
брдским тркама. Млади Дамир

поменутих момака преселиће
се на кружне трке, неки на рели, али ауто-слалом ће и да-

Ђухић је на захтевном надметању на Кошутњаку освојио треће место.
Удружење Фанатик је прославило прву годину постојања. Сезона је била изузетно
успе шна, па су и апе ти ти
почели да ра сту. Не ки од

ље остати најпосећенија дисциплина.
Свечана додела награда најуспешнијима у области аутомото спорта обављена је на сајму спорта у Београду.
Међу добитницима признања би ли су и пан че вач ки

Велики планови
за нову сезону
Годину за нама, бар када је
спорт у нашем граду у питању,
обележили су и чланови АМСУ-а Фанатик из нашег града.
На Првенству Србије у аутослалому млада екипа из Панчева је у својој дебитантској сезони освојила треће место у конкуренцији двадесет седам клубова,
а све то захваљујући високим
пласманима својих такмичара.
У класи 1 – на стази ривали,
у боксу другари – Ален Ђухић
и Милан Ђорђијевски заузели
су пето односно дванаесто место својим возилом „фијат пунто”. У класи 2 се водила братска борба за воланом „ситроена Ц2”, у којој је Никола Исаков завршио на трећем, а Александар Исаков на петом месту.
Најзапаженији појединачни
резултат остварио је Никола
Алимпић, који је постао шампион класе 4 у свом „југу 55”.

„слаломаши” Никола Алимпић,
првак класе 4, и Никола Исаков, трећепласирани у класи 2.
Чланови Ауто-мото спортског удружења Фанатик завршили су 2019. лето на прави
начин – уочи Нове године изненадили су штићенике Дома
за незбринуту децу „Споменак”
и том приликом уручили новогодишње пакетиће за тридесетак малишана различитог
узраста.
Популарни „фанатици” су
својим аутомобилима ушли у
двориште Дома, где су их дочекала одушевљена деца. Пакетићи тада нису били у првом плану, срећу и осмех на
лицима малишана изазивали
су звуци мотора, грмљавина ауспуха... Дружење је трајало око
сат времена, а претворило се у
малу журку на отвореном. Деца су пуштала музику из кола
и разгледала аутомобиле.
Фанатик је младо удружење
из Панчева које окупља искрене заљубљенике у аутомобилизам и има велике планове у
2020. години.
Срећно!

ПРВЕ МЕДАЉЕ ЗА АТЛЕТИЧАРЕ ДИНАМА

НОВИ УСПЕХ АК-а ТАМИШ

МАРИЈА НЕМА ПРЕМЦА

САЊА МАРИЋ НАЈБРЖА

У организацији шаховских савеза Војводине и Србије, у Суботици је одржан покрајински
шампионат за шахисте до осамнаест година. То је било прво
званично такмичење у 2020.
години, трајало је пет дана, а
учествовало је преко 100 најбољих кадета из наше покрајине.
Играна су два кола дневно
по стандардном темпу од 90
ми ну та за раз ми шља ње по
играчу, плус 30 секунди бонификације за сваки потез, почев
од првог. Марко Милановић,

члан ШК-а „Светозар Глигорић Глига” из нашег града, вишеструки кадетски првак Србије и Војводине, такмичио се
у групи играча до дванаест година и још једном тријумфално окончао надметање – у девет партија освојио је свих девет бодова.
Колика је била Маркова надмоћ, може се видети у дерби
партији против другопласираног Андреја Љепића, изванредног младог шахисте из Новог
Сада и такође вишеструког првака Србије и Војводине. Само
двадесетак потеза и жртва скакача Марку је било довољно да
матира свог ривала.

ШАХОВСКИ КУТАК

Bogdan
8
7

Стартовала је нова атлетска сезона и за такмичаре Динама.
На Првенству Београда за млађе јуниоре клуб из нашег града
обогатио је своју ризницу медаља.
Страхиња Стевшић је освојио бронзано одличје у трци
на 800 метара, а његов успех
још више добија на значају
ако се зна да му је то било
прво надметање у овој конкуренцији.

Анастасија Мркела је заузела
пето место у трци на 400 м.
На Првенству Београда за
пионире одлична је била Марија Мркела, која је тријумфовала у надметању на 300 м у
конкуренцији осамдесет такмичара. Тако је само потврдила да спада у ред најбољих младих атлетичарки у нашој земљи. Ми ља на То до ро вић је
освојила сребрно одличје у конкуренцији млађих пионирки.

На Отвореном првенству Београда у атлетици, које је одржано прошлог викенда, учествовало је око 300 старијих
пионира из целе земље. Атлетски клуб Тамиш, предвођен тренером Зораном Коцићем, остварио је још један сјајан успех.
Сања Марић је постигла изванредан резултат на деоници
од 600 м, који износи 1:37,72
минута, па је тако освојила шампионску титулу у групи такми-

чарки до шеснаест година. Сања је убедљиво победила, иако
је била најмлађа учесница финалне трке, са више од 100 метара предности испред другопласиране атлетичарке.
Предстојећег викенда Сања
ће учествовати на Првенству
Србије у дворани, у категорији
старијих јуниорки, у дисциплинама 400 и 800 метара, за које
је испунила норме Атлетског
савеза Србије.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Гф7)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ЗАПОЧЕЛИ РАД

СТАРТОВАЛА И ПАНЧЕВАЧКА „ДИЗЕЛКА”

На првом тренингу
двадесет девет момака
На пола пута до
остварења циља
Фудбалери лидера Српске лиге група
„Војводина” поново су на окупу. У понедељак, 20. јануара, шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић, заједно
са својим сарадницима Марком Андрејићем и Владимиром Растовићем, извршио је прозивку играча, којом су и
званично почеле припреме за пролећни део шампионата, у коме популарна
„дизелка” има највише амбиције.

дицама пожелим све најбоље у новој
години. Наш циљ, који смо зацртали
пре почетка првенства, јесте улазак у
виши ранг, па се надам да ћемо га и
остварити. Први део сезоне је био добар, али наша бодовна предност није
довољна, па зато морамо максимално
озбиљно да одрадимо и пролећни део
сезоне. Од вас очекујем још више ангажовања и боље игре. Сигурно је да је
пред нама тешка полусезона, али верујем да ћемо остварити циљ – рекао је у
обраћању фудбалерима први човек Железничара Зоран Наунковић.
Први део припрема „дизелка” ће обавити у Панчеву, тренираће се на терену
с вештачком травом код Хале спортова

ЗА САД – ПЕТ ПО ЈА ЧА ЊА
Током ове зиме лидер је ангажовао
петорицу нових фудбалера.
Из панчевачког Динама 1945 дошао је Лука Петровић, а из суботичког Спартака је стигао Филип
Дамјановић. Нови члан Железнича-

Првом окупљању момака у новој години на СЦ-у „Младост” присуствовали су и председник Железничара Зоран Наунковић, директор Ненад Бојковић, члан управног одбора Предраг
Санадер и спортски директор Саша
Радуловић.
– Пре свега хоћу да вам честитам све
празнике, али и да вама и вашим поро-

ра постао је и Милан Зорица, који је
играо на Исланду, а дрес „дизелке”
задужили су и Никола Радисављевић и Милош Савановић, доскорашњи чланови београдског Рада и
зрењанинског Радничког.

на Стрелишту, а потом следи одлазак
на Црногорско приморје.
– Костур екипе је остао на окупу, ниједан играч није изразио жељу да напусти клуб, што нам показује да смо на
правом путу. Довели смо пет појачања,
а до краја прелазног рока покушаћемо
да ангажујемо још једног или два фудбалера. Наш превасходни план је да пр-

венство завршимо на првом месту и
пласирамо се у виши ранг, а неки дугорочнији циљ јесте да пробамо да дођемо и до Суперлиге – рекао је спортски
директор „дизелке” Саша Радуловић.
Прву контролну утакмицу Железничар ће одиграти 1. фебруара против
ИМТ-а у Београду, после четири дана
следи дуел с Војводином 1928 из Перлеза, а током двонедељних припрема у
Црној Гори ривали ће му бити Подгорица, Грбаљ, Арсенал, Бокељ и Игало.
По повратку у Панчево следи меч с Црвеном звездом из Малог Мокрог Луга, а
онда и генерална проба против Младог
радника из Пожаревца.
– Оно што ми је јако важно, јесте податак да је већина играча у јако добром
стању дошла на припреме. Види се да
су момци схватили оно што смо причали. Одиграли смо тек пола шампионата, сјајно је што смо први на табели, једини без пораза, али смо свесни да нам
тек предстоје праве борбе. Желимо да
наставимо низ добрих резултата и да
крунишемо целу сезону пласманом у
виши ранг. Железничар је клуб који ради заиста квалитетно. Све структуре у
нашем колективу функционишу беспрекорно. Успели смо да доведемо адекватна појачања, а на момцима је да се кроз
контролне утакмице наметну и помогну клубу у остварењу циља – истакао је
први тренер „дизелке” Душан Јеврић.
На првом тренингу Железничара било је двадесет девет фудбалера. За место стартера бориће се: Бојан Кнежевић, Бранислав Катанић, Илија Николовски, Бојан Трипковић, Младен Лазаревић, Борко Аничић, Георгије Јанкулов, Милош Брајовић, Марко Башановић, Душан Плавшић, Владимир Мандић, Јордан Јовановић, Јован Вучетић,
Лука Стојановић, Ђорђе Ивковић, Данило Ковачевић, Марко Стојанов, Лазар Танасковић, Никола Радисављевић,
Милош Савановић, Милан Зорица, Филип Дамјановић, Лука Петровић, као и
шесторица момака из омладинског погона: Алекса и Филип Санадер, Слободан Богојевић, Никола Несторовски, Јован Марков и Душан Танасић.
Првенство у Српској лиги „Војводина” наставља се 7. марта, када ће Железничар гостовати у Пригревици, где ће
играти против Братства 1946.
А. Живковић

СВЕЧАНОСТ ЏУДО САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ

Суво
Пресушио је, претерано је суво.
Извор инспирације може тек тако да нестане.
Па трипујеш: нема ме, одох и ја.
И додајеш: ако је тако, онда сам у бедаку.
Куда ћу и шта ћу?
Откуд знам, нисам на чврстој подлози, лебдим.
Или само трипујем; знам, бре, од каквог сам материјала.
Извор моје инспирације не може тек тако да нестане!

Метла
Да почистим све ђубре што сам оставио иза себе – нема шансе.
Да желим то да урадим – нема теорије.
Да сам увек у праву – јесам.
Да немам осећај самољубивости – није тачно.
Волим, брате, да се вербално самозадовољавам!
Да уживам у себи док мислим о себи.
Да знам да сам бог. Или ко он.
То што сам олош, емотивна закрпа, није важно. Хм...

Точак

ПРИЗНАЊЕ МИЛЕНКУ КРАЈНОВИЋУ
Џудо савез Војводине је организовао свечаност на којој су уручена признања и
плакете најбољем клубу, такмичарима и спортским радницима у овом спорту.
Миленку Крајновићу, члану ЏК-а Динамо, уручено је
признање за рад у судијској
организацији ЏСВ-а. Миленко
је од 1970. до 2018. године

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Није све у кретању, има нечег и у окретању.
Свет се окреће око мене.
Кружи, а ја сам у центру, стојим.
Не дам да ме дира.
И не може, недодирљив сам!
Будала.
Само будала може да помисли да може да ме помери.
Будалу.
Неће то моћи да прође. Решио сам да себи будем најважнији.
Тј. најважнија – будала.
М. Шупица
С. Трајковић

био делилац правде на татамију, а судио је на готово
свим ве ли ким так ми чењима широм некадашње Југославије.
Миленко Крајновић, Славко Станишић и Петар Илијин
су пример који младе генерације могу да следе и да наставе судијску традицију чланова ЏК-а Динамо.
А. Ж.

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милица Бугарин,
ученица:

Лазар Лазаревић,
ученик:

– Један од планова
ми је свакако да
одем на тренинг.
Што се школе тиче,
још немамо толико
обавеза. У недељу
идем у Београд
код бабе.

– Идем на
пунолетство. Можда
ћу мало и учити.
Наравно, ићи ћу до
града с друштвом.
Углавном ћу се
одмарати.

Теодора
Барјактаров,
ученица:
– Надокнађујем оно
што имам за учење. У
суботу идем у
новинарску школу, на
радионицу под називом
„Медијска писменост”.
После тога ме чека
другарица.
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