„Дизелка” упалила
моторе
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Рано откривање значи
излечење

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. ЈАНУАРА 2019.

Број 4799, година CL

РЕДОСЛЕД

Друштво
Шест деценија од
настанка ликовне
групе „Панчево 5”
» страна 6

Политика
О туризму и „Аполу”
» страна 4

Просвета/екологија
Инвестиција у
будућност
» страна 7

Записи
ДВЕСТА ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ВАСЕ ЖИВКОВИЋА

ПЕСНИК, СВЕШТЕНИК, ПОЛИТИЧКИ АКТИВИСТА...
Протекло је двеста година од рођења
панчевачког проте Василија Васе Живковића, једног од најзнаменитијих
Срба у ондашњој Аустроугарској. Рођен је 31. јануара 1819. године у свештеничкој породици у граничарској
вароши Панчеву, где је завршио основну школу и два граматикална разреда. Затим је похађао карловачку и сегединску гимназију, студирао права у
Пешти и Пожуну (данашњој Братислави), да би потом завршио и богословију у Вршцу.
Василије Васа Живковић готово цео
живот посветио је Панчеву и Србима
северно од Дунава. Није се бавио правом, већ је радио као свештеник. Постао је ђакон 1845, први парох Успенске цркве 1846, а прота панчевачки 1868. године. Био је уз то истакнути културни, просветни и политички
активиста, песник, преводилац и професор српског језика.
У српској књижевној историји прота Васа Живковић заузима истакнуто
место као народни песник аутентич-

ног стила и један од зачетника српског романтизма. Прву песму написао је као гимназијалац у Сремским
Карловцима. За њим је остало седамдесетак родољубивих и љубавних песама, од којих скоро половина није
ни штампана. Поезију није сматрао
својим занимањем, није жудео за песничком славом, нити је сматрао да
су му песме успеле. И поред инсистирања Илариона Руварца и панчевачких издавача „Браћа Јовановић”,
није пристао да му се, поводом 70.
рођендана, штампа књига сабраних
песама. Тек 1907, осамнаест година
након његове смрти, други познати
Панчевац Милан Ћурчин, песник,
књижевни критичар и доцент Београдског универзитета, издао је књигу с протиним песмама.
Па ипак, Васа Живковић је био радо певан. Дуго се мислило да је песме „Цвет” („Ничи, ничи, бели крине”), „Граничарска песма” („Радо иде
Србин у војнике”) и „Милетићева песма” („Оро кликће са висине”) испевао народ, а испоставило се да је њи-

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

хов аутор прота Васа Живковић. „Милетићеву песму”, која је постала химна Срба у Угарској, написао је 1870.
године поводом хапшења Светозара
Милетића. Верује се да је његове стихове музички уобличио Никола Ђурковић, хоровођа Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, које је ту
песму и отпевало под прозором Милетићеве куће у Новом Саду, бодрећи
га да истраје у затвору и настави борбу за права Срба.
Прота Васа је имао велику неостварену љубав, Панчевку Ленку. Њој

је 1957. године посветио чувену песму „Моји јади”, која почиње стиховима „Ах, кад тебе љубит не смем, /
другу љубит нећу ја”. Пред олтаром
Успенске цркве у Панчеву 1859. одиграо се њему најтужнији чин – ту
је своју вољену Ленку венчао са Ђорђем Поповићем, рођеним братом
чувеног комедиографа Стерије
Поповића. Тронут тим чином, прота
је написао стихове: „Кад ми Ленке
више нема, / нек ни песме нема
више”.
(Наставак на страни 4)

СЛЕТЕЛО ВОЗИЛО С ПУТА КА КОВАЧИЦИ

„Штрабаг” је компетентан?

Помирење,
Јоко Оно и Србија
на хемији
» страна 10

Село
И опет то
јавно-приватно
партнерство
» страна 11

Култура
Први рођендан

Из фирме која треба да
одржава правац упућују
нас на управљача пута!?

књижевног дружења

Највероватније током ноћи између
понедељка и уторка, 21. и 22. јануара, на правцу између Шећеране и
уласка у Ковачицу, с пута је слетело
и на кров се преврнуло путничко возило. У вези с временском одредницом кажемо највероватније, јер смо
из Полицијске управе Панчево добили обавештење да током тих дана
није било пријављених саобраћајних
незгода на путу ка Ковачици, па се
претпоставља да је власник аутомобила склизнуо са саобраћајнице, напустио возило и отишао по помоћ
шлеп-службе.
Пошто смо пре две недеље имали
ледом оковане путеве око Панчева,
поставили смо имејлом неколико питања „Војводинапуту” а. д. Панчево,
тј. „Штрабагу”. Иако је интерес јавности да зна каквих је проблема било
у одвијању саобраћаја на државним
путевима које одржава поменута фирма – одговора није било. Исто је прошла наша заинтересованост за то шта
ће путари из „Штрабага” предузети
да најбрже што је могуће реагују на
нову појаву поледице и у каквом су
стању правци сада.

Фото-репортаже

» страна 12

Осамнаестогодишњак
први до крста

» страна 29
Недељу дана касније стигао нам је
одговор на мејл. У њему стоји само
да се за одговоре на постављена питања, као и давање изјава, обратимо
овлашћеним представницима наручиоца, тј. управљачу пута – „Путевима Србије”.
Унапред нам је захваљено и на разумевању, али ова ситуација је неразумљива: зашто би неко ко је добио посао на тендеру, за стање на друмовима које би требало да одржава, пребацивао одговорност на ону фирму
што јој је предала посао као квалификованом понуђачу?
Све вуче на то да „Штрабаг” није
довољно компетентан...
Ледени дани тек стижу. Возачи,
опрез!
С. Т.

Спорт
„Лавице” испустиле
Звезду

» стране 30
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ДРУГА СТРАНА

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Кључ за срећу
Већ неколико дана на друштвеним мрежама у току је акција
под називом #tenyearchallenge којом се корисници анимирају
да поставе своје фотографије од пре десет година и неку која их
представља онаквим какви су данас. На основу понуђеног материјала, могу се извести свакакви закључци, а посебно о томе
колико је технологија узнапредовала па због количине филтера
које користимо сви изгледамо лепше, лепршавије и у ствари
некако моћније. Многи су искористили овај изазов да покажу
своју духовитост, па су постављали фотографије себе како би
волели да изгледају у будућности.
Најпотресније су биле слике које су посведочиле колико смо
за десет година уништили природу, и то не само у нашој земљи
већ широм планете. Многа природом богата места на планети
су опустошена, неки лепи градови упропашћени су ратовима и
сиромаштвом... С једне стране смо отишли напред, а с друге
изгубили неке веома драгоцене ствари.
„Ten Year Challenge” ме је натерао да размишљам и о неким
другим темама. Често се дешава да послодавци питају младе
људе који долазе на разговоре за посао како себе замишљају за
десетак година, који су им циљеви и шта желе да постигну.
Схватила сам. Амбиције су заиста једно, али је стварност тотално другачија. Да ли сте пре годину дана знали где ћете бити
данас? Некада се десе тако неочекиване ствари, као гром из
ведра неба. Е сад, кад још питате некога ко је тек завршио факултет где ће бити за десет година... Вероватно сви кажу: желим да будем успешан у свом послу, да напредујем у сваком
смислу, оснујем породицу. Али не лези враже. Ако поменете
породицу, онај ко разговара с вама, рећи ће да је то баш лепо,
а негде са стране уписаће минус, посебно ако сте женско. Помислиће: аха, она планира трудничко, једном-двапут; каже да
има стабилну везу, значи десиће се скоро. И тако се ваше могућности за запослење смањују. Има и она занимљивост: потребни су нам млади људи који желе да уче, да знају више страних језика, знају да раде све могуће и немогуће на рачунарима,
да имају просек 10 +, да буду и правници и економисти, да
знају брзо да куцају, возе сва моторна возила и да им није тешко да понекад раде посао секретарице. Питају вас за плату, а
не смете себе да прецените ни потцените, значи златна средина. И онда треба да смислите и шта бисте радили за десет година. Данас вероватно себе за десет година замишљате као да
ћете постати полуробот. Истина је да по закону не би требало
да вас ико пита било шта о приватном животу, а што се осталих ствари тиче, будите мудри и дајте искрене, али друштвено
прихватљиве одговоре. Једном давно сам на неком семинару
слушала како млади у развијеним земљама постављају питања
потенцијалним послодавцима шта њихове фирме раде друштвено одговорно за заједницу и по томе одлучују да ли ће се
запослити тамо. Али тешко да ће се такав дијалог скоро водити на разговорима за посао у нашој земљи.
Али да се вратим на почетну тему. Оно што је лепо у овом
изазову, јесте да те нека таква ситница натера да прочепркаш
по старим успоменама и схватиш какав си био некада, колико
си се променио, с ким си проводио време и шта те је тада чинило срећним.
Могу бити задовољни они који су задржали здравље, који могу да се похвале истим или већим бројем пријатеља, бројем земаља које су посетили, као и породичним новинама које су
улепшале њихове животе.
Ако сте остарили споља, то није разлог за очај. Рачуна се оно
што је унутра. Сви имамо неку годину која нам је зацртана у
глави као идеална. Често кажемо: можда изгледам овако сада,
али сматрам да и даље имам двадесет две. Да, то је моја година.
Можда сам мало паметнија, озбиљнија и имам неко веће животно искуство, али оне жеље, снови и амбиције које сам тада
имала, и даље су ту, у мојој глави.
Изазивам вас да изаберете своју годину, ону када сте били
најсрећнији. С ким сте тада били, где сте се налазили и шта сте
радили?
Ето, баш ту се крије кључ за вашу срећу.

ФОТОГРАФИЈА Поправка.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ВРЕЛЕ ТЕМЕ – ПРАШИНА,
„ПАНУКА”, ПЕНГ...
С јесени 2006. године „Панчевац” се
и даље бавио врућим темама, па је рецимо у броју 4158 од 15. септембра,
на страни „Актуелно”, објављена информација да су надомак града, у бли-

У том тексту назначено је да су надлежне покрајинске и општинске инспекције наложиле инвеститору „Инграп-стану” да обустави изградњу
„Пануке” под образложењем да она

зини „Луке Дунав”, забележене
енормне концентрације прашине.
Управо су радници те фирме били и
највеће жртве наречене ситуације, јер
су, примера ради, дизаличари своје дужности обављали под
маскама. Убрзо је постало јасно да се ово
нарушавање животне
средине одиграва у Асфалтној бази „Војводинапута”. То је у тексту
навео и директор „Луке”
Слободан Лакић, рекавши да су му исто потврдили и људи из комшијске фабрике, чији је
заменик директора Душко
Васиљевић такво стање правдао хаваријом на филтерима. Он је најављивао скорашње решење у виду
уградње адекватне опреме чији је један део наводно био допремљен, а
други се очекивао.
Цео случај је стигао и до покрајинске инспекторке за заштиту животне
средине Олге Шиповац, која је и изашла на терен. Но, зачудо, она се није
сматрала овлашћеном за давање изјава, па је новинара упутила на војвођанског секретара за ту област, који
се није огласио ни после дописа или
бројних телефонских позива.
Друга прича која, попут претходне, као зла коб прати овај град све до
дана данашњих, јесте случај зграде
„Панука”.
За неупућене, то је онај објекат тик
уз Народни музеј који је суграђанима
годинама кварио поглед с обзиром на
то да је био прекривен церадама и скелама. (Започет је још давне 1994, а тек
пре неки дан је на светлост дана „искочила” уређена фасада – прим. нов.)

решење о рушењу (које, као што знамо, никад није заживело), а од инвеститора је у супротном захтевана санација музеја.
С тим у вези, директор „Инграп-стана” најавио је да ће, ако добије грађевинску дозволу, завршити поменуту
зграду још у току те 2006. године, уз
испуњење свих законских услова. Наравно, сведоци смо да је то потрајало
много, много дуже...
Било је речи и о ћорсокаку у којем
се нашло предузеће „Конструктор”,
које је касније, попут бројних других,
неславно завршило своје постојање, а
у тексту под називом „Рециклажа као
мисаона именица” констатовано је да
смо светлосним годинама далеко од
модернизације комуналних услуга.
Још једна горућа тема била је недавна експлозија у петрохемијском
погону Полиетилен ниске густине
(ПЕНГ). Пожар је, на срећу, правовременом акцијом
надлежних служби
брзо локализован,
али је остала сумња
да ли је у питању
био хемијски удес,
односно да ли га је
изазвало паљење
етилена који је
услед пада притиска испуштен
из реактора.
Званичног из ве шта ја
(још увек) није би ло, па је
то подгрејало
разне сумње.
С друге стране, над ле жни ор га ни
предузећа
ин си сти ра ли су на то-

шкоди суседној згради музеја и да се
радови од почетка одвијају без адекватне техничке документације.
Тим поводом се огласио и члан Општинског већа Ђорђе Папулић, који
је истакао да ће власт све учинити да
се заштити културно добро, а с тим у
вези је и било донето инспекцијско

ме да је у питању била планска декомпозиција „контролисана од стране радника”.
Аутор текста је закључио да би, ако
би се доказало супротно, било „илузорно очекивати да се ико усуди да
обустави рад”.
Ј. Ф.
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АКТУЕЛНО

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОЛИЈАЛИ ПЉАЧКАШИ МЕЊАЧНИЦЕ

ФИЛМСКА ПОТЕРА У ПАНЧЕВУ
Украли 1.200 евра и
око 350.000 динара

изашла су из заустављеног возила и уперила пиштоље у правцу полицијских службеника.
Полицајац је потом једном од
осумњичених, који је репетирао пиштољ, успео да избије
оружје из руке и да га савлада,
док је други осумњичени покушао да побегне, али су га у близини сустигле и савладале друге полицијске патроле.
Као што се могло и наслутити, претрес осумњичених и возила које су користили открио
је да пљачкаши немају код себе само „улов” из мењачнице
који су противправни присвојили, те да се у Банатски Кар-

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Недеља руског филма
У читаоници Градске библиотеке Панчево од 28. јануара до
1. фебруара, под покровитељством Руског центра за науку
и културу „Руски дом” у Београду, а у организацији Друштва српско-руског пријатељства „Словенска унија” и Градске библиотеке Панчево, биће
одржана „Недеља руског филма”. Све пројекције филмова
почеће у 19 сати.
У понедељак, 28. јануара, биће приказан филм „Висоцки.
Хвала што сам жив” (2011), у
режији Петра Буслова. У уторак наши суграђани ће моћи
да погледају детективски филм
„Статски саветник” (2005), који је режирао Филип Јанковски. Наредног дана, 30. јануара, посетиоци ће гледати историјску драму „Романови. Крунисана породица” (2000) режисера Глеба Панфилова. У четвртак ће на репертоару бити драма „Повратак” (2003) Андреја

ПРЕГЛЕД

Цена: 4.000 дин.
УЛТРАЗВУК
У колима су пронађени и бомба, бејзбол палица
и друго оружје
ловац нису упутили голих руку. Код њих су, наиме, пронађени два пиштоља, једна бомба, панцир, две радио-станице,
бејзбол палица, као и муниција различитих калибара.

Осумњиченима је одређено
задржавање до 48 сати, а након тога су, уз кривичну пријаву, приведени надлежном Вишем тужилаштву у Панчеву.
Д. Кожан

Пресељене неке службе
полиције
Полиција опште надлежности
Полицијске управе Панчево
премештена је из зграде Ватрогасног дома у Улици Жарка Зрењанина 96 у Улицу Јове
Максина бр. 41/а. У Ватрогасном дому се сада налази Одсек за стран це и су зби ја ње

ирегуларних миграција. У Полицијској управи кажу да је
до пресељења дошло због нове организационе структуре
Министарства унутрашњих послова, која се примењује од
почетка 2019. године.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Нека ваш осмех буде
холивудски

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПРОЈЕКАТА

Природа у фрејму
У галерији Дома омладине у
четвртак, 24. јануара, у 20 сати, биће отворена изложба фотографија под називом „Природа у фрејму” и одржана завршна презентација пројеката
које је удружење „Наранџасти”
радило с партнерима: организацијом „Ротер баум Берлин”
и удружењем „Црвено дрво Србија” у оквиру ORA Network-а
крајем октобра и почетком новембра 2018. године.
Пројекат под називом „Nature in Frame” окупио је у Берлину по шесторо младих из Немачке, Италије, Шпаније, Румуније, Босне и Херцеговине,
Албаније и Србије, који су кроз
фотографију у оквиру пет различитих тема истраживали различите сегменте одрживог развоја и човековог утицаја на жи-

вотну средину. Други пројекат,
под називом „Integration and
Understanding through Literacy
and Art”, бавио се личним утисцима учесника из Немачке,
Израела и Србије о темама мултикултуралности, заједничког
живота, међурелигијског разумевања, миграција и страхова
од различитости. Они су малим књижевним формама и
стрипом на оригиналан начин
представили сву шареноликост
древног и модерног Јерусалима. Након отварања изложбе
фотографија у дворани „Аполо” биће одржано музичко вече „НаранЏемовање”.
„Наранџасти” ове године обележавају деценију постојања и
ово су тек први догађаји у низу
којима ће прославити јубилеј.
М. М.

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Звјагинцева. Последњег дана
ће бити приказана драма „Незавршени музички комад за
механички пијанино” (1977)
Никите Михалкова.
Улаз на пројекције је слободан.
М. М.

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

Када их је полиција
сустигла, пљачкаши
су у службенике
уперили пиштоље
Прошле недеље се на улицама
нашег града одвијао прави трилер, који се само пуком срећом није завршио с трагичним
последицама. Но почнимо од
срећног краја: припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су Д. А.
(1976) и М. Т. (1986), обојицу
из Београда, због постојања
основа сумње да су извршили
кривична дела разбојништво,
напад на службено лице у вршењу дужности и недозвољена
производња, држање, ношење
и промет оружја и експлозивних материја.
Они су осумњичени да су у
петак, 18. јануара, око 18.30,
маскирани, ушли у мењачницу
у Банатском Карловцу и уз претњу пиштољем од радника одузели 1.200 евра и око 350.000
динара, након чега су се удаљили у непознатом правцу. Полицијска патрола је на улазу у
Панчево покушала да заустави
возило марке „алфа ромео”, у
којем су се налазили осумњичени, али се возач оглушио о
наредбу и додао гас. Када је
потера после неког времена
успешно окончана, драми није
био крај: двојица осумњичених

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

Цена: 4.000 дин.
ПАПА ТЕСТ И
КОЛПОСКОПИЈА

Цена: 4.000 дин.
ПРЕГЛЕД + УЛТРАЗВУК

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

Цена: 7.500 дин.
Прегледе обавља

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

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

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

КОНЦЕПТ
Колико сам поносан на економске реформе и очување мира и стабилности у региону, толико нисам поносан због
критика на рачун слободе медија у Србији, али сам уверен
да ћемо, у сарадњи с међународним професионалним удружењима, за годину-две постићи напредак у тој области, којим ћемо бити поносни.
(Председник Србије Александар Вучић, „Танјуг”, 22.
јануар)
***
Да ме странке убеде да нису ту због фотеља или личних потреба, већ да су ту да би ова земља почела да бива нормална. То је читав сплет закона који морају да се донесу. Да се
не боримо за политичаре, већ за неку бољу земљу, јер су
нас сви политичари, или огромна већина, пуно пута разочарали.
(Глумац Бранислав Трифуновић, на телевизији Н1, 23.
јануар)
***
Ни Шерлок Холмс не би утврдио колико је земаља признало Косово.
(Министар спољних послова Ивица Дачић, „Бета”, 21.
јануар)
***
Све док нисам отишла 1975, мени је то била земља коју
сам тад интензивно осећала, али са овом земљом данас,
том Србијом, готово да не осећам икакву повезаност. Једина веза, једина спона коју сад желим да имам с том изложбом јесте с младим људима, не са својом генерацијом.
Јер у својој генерацији никада нисам била заиста прихваћена. Ниједно место на свету не осећам домом. Тај осећај
више немам. Ми Словени увек имамо носталгију, константно размишљамо о прошлости, како је пре било боље,
како сада више није тако добро. Ја једино размишљам о садашњости, о тренутку у којем јесам. То је једина реалност и
кад то знаш, заправо ти се прошири, а не сузи слика. Јер,
сада је заправо једино што имамо.
(Уметница Марина Абрамовић, „Мондо.рс”, 21. јануар)
***
Бојкот избора није добар, али уколико вас изборна процедура елиминише, дефаворизује, ако сте учинили све да
претходним договорима о изборима учините те изборе рав-
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О ТУРИЗМУ И „АПОЛУ”
Важни наступи на
међународним
сајмовима у земљи
и иностранству
Панчево ће имати
репрезентативан
објекат за
омладинске програме
Градски већници су 18. јануара пред собом имали две тачке
дневног реда. Усвојене су без
расправе.
Прво је представљен програм
рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за
2019. годину. Укупно планирани приходи су 17,5 милиона
динара. Истакнут је значај наступа на међународним сајмовима туризма у земљи и иностранству, а као важан сегмент
рада подвучена је промоција
града кроз манифестације, јер
оне привлаче највећи број посетилаца. Ту се најпре мисли
на „Дане Вајферта”, а ТОП даје
подршку у промоцији бројним
манифестацијама које не организује сам: „Еко-регата”, „Дани
Дунава”, „Новогодишњи базар”...
Такође, за вожње катамараном по Тамишу и Дунаву побољшани су услови након прошлогодишње реконструкције

градског понтона. Уз то, у сувенирници ТОП-а пласирају се
производи из сопствене продукције, али и они које стварају суграђани самостално или
кроз уметничке радионице.
Потом је разматран предлог
закључка у вези са учествовањем Панчева на конкурсу „Градови у фокусу 2019”, који је
расписало Министарство културе и информисања Републике

Србије. Како је ресорни већник Немања Ротар објаснио,
овог пута се аплицира за средства за наставак радова на санацији зграде у којој се налази
„Аполо”.
– Јасно дефинисан пројекат
је одавно готов. Ако добијемо
средства од Републике, радиће мо на ин фра струк тур ном
опремању, јер тамо имамо важне омладинске програме. Град

ће зато, такође, партиципирати у трошковима. У плану је да
се направи простор за билетарницу, као и да се отвори још
један нови. Тиме ће се заокружити целина, па ће Панчево
имати репрезентативан објекат
за програме за младе – казао
је Ротар.
Према његовим речима, реконструкција „Апола” биће пун
погодак.

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ

Сарадња у вези с јавним осветљењем
Документ потписан
у оквиру Путинове
посете Србији

ноправним, а нисте успели, онда је он оправдан. Опозиција је засад, судећи по емпиријским истраживањима, врло,
врло удаљена од владајуће позиције, а мислим да је равноправност између власти и опозиције претпоставка демократије, као и да немате унапред знаног победника. У овом
моменту уситњена и разједињена опозиција не прави правог опонента владајућој странци.
(Социолог Владимир Гоати, „Данас”, 11. јануар)
***
Политички ровови су толико дубоко ископани да би расписивање избора само увукло и државу и друштво у озбиљан
међусобни сукоб, сваког са сваким. Власт мора да разуме
да то што у сваком тренутку прети изборима, не смирује
тензије, него их само потпирује.
(Члан председништва ЛДП-а Ђорђо Жујовић, „Данас”,
22. јануар)
***
Није окупљање света намењено толико Путину, колико је
намењено домаћој јавности и томе да се покаже снага на
домаћој сцени. То је порука опозицији и својим присталицама.
(Уредник агенције „Бета” Драган Јањић, на телевизији
Н1, 18. јануар)
***
Ми водимо транспарентну и искрену спољну политику, а
Брисел зна за наше традиционалне добре везе и економске
односе с Русијом.
(Премијерка Србије Ана Брнабић, „Бета”, 18. јануар)

Георгиј Валентинович Боос,
председник Међународне расветно-техничке корпорације
„Боос лајтинг груп”, и градоначелник Саша Павлов потписали су 17. јануара у Влади Републике Србије Меморандум о
разумевању за развој сарадње
у области енергетске ефикасности – јавног осветљења. Меморандум је свечано потписан
у оквиру посете председника
Руске Федерације Владимира
Путина Србији.
Узимајући у обзир знања и
искуства која су стечена у сфери јавног осветљења и стремећи ка ширењу сарадње у области развоја интеграционих процеса на стабилној и дугорочној
основи, у Меморандуму о разу-

области. Уз то, наглашена је важност узајамне сарадње с циљем ефикасног коришћења потенцијала двеју држава, Републике Србије и Руске Федера-

ДВЕСТА ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ВАСЕ ЖИВКОВИЋА

Песник, свештеник, политички активиста...
(Наставак с насловне стране)
Васа Живковић је заслужан за
осни ва ње По зо ри шног дру штва и Панчевачког српског
црквеног певачког друштва,

***
Данас смо партнерски и конструктивно размотрили цео
комплекс билатералних односа. Разменили смо и мишљења о актуелним међународним и регионалним питањима.
Посебна пажња је посвећена трговинској и инвестиционој
сарадњи.
(Председник Руске Федерације Владимир Путин, „Бета”,
17. јануар)
***
Зависимо од руског гаса и постигли смо многе договоре
око гасовода у будућности и повећања складишта гаса у
Банатском Двору, гасним електранама и гасификацији Србије у потпуности. То значи да више никада нећемо имати
питање зашто инвеститори који долазе у Владичин Хан немају гас. То ће омогућити и додатну индустријализацију
Србије.
(Председник Србије Александар Вучић, „Бета”, 17. јануар)

мевању исказана је намера да
се остварује сарадња путем међусобног информисања о активностима и питањима која
имају заједнички интерес у овој

ције, у складу с принципима
узајамног поштовања, пословне сарадње и једнакости.
Закључењем Меморандумa,
поштујући начела економичности и ефективности рада локалне самоуправе и имајући у
виду изузетну важност развоја
ове области комуналне делатности за коју је она надлежна,
потписници су се сагласили да
у границама својих компетенција остварују сарадњу у сфери спољне расвете у следећим
правцима: вршење аналитичких истраживања, припрема
предлога за реализацију инвестиционих пројеката интеграционог карактера, заједничко
учешће у активностима усмереним ка напредовању циљева
и задатака интеграционих процеса и обезбеђивање неопходних финансијских ресурса за
инвестиционе пројекте интеграционог карактера.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

за рад Српске девојачке школе, оснивање библиотеке и рад
на скупљању архивске грађе о
значајним личностима и догађајима из историје Панчева
и историје Срба у Угарској.
Био је професор српског језика у панчевачкој вишој реалци, те су у то време његови
уче ни ци би ли се ља чи ћи из
Идвора и Орловата – потоњи
велики научник Михајло Пупин и академски сликар Урош
Предић. Као свог професора,
Михајло Пупин га помиње у
чувеној књизи „Са пашњака
до научењака”, за коју је добио Пулицерову награду. Урош
Предић му се одужио портретишући га поводом 70. рођендана. Тај портрет је једини сачувани лик овог великог свештеника, песника и српског
родољуба.
Прота Васа је умро 25. јуна
1891. године и сахрањен је на
старом панчевачком православном гробљу. Приликом сахране за његовим ковчегом корачао је и архимандрит фрушкогорског манастира Гргетег, рек-

тор Карловачке богословије и
академик Иларион Руварац.
Милош Црњански је написао

вана у Панчеву 1878. године,
данас носи назив ОШ „Васа
Живковић”. Његово име носи

да прота Васу „нису поколебале похвале са свих страна, ни
позиви и понуде редакција, већ
је живот завршио без најмање
жеље за славом”.
Панчево на достојан начин
чува успомену на свог чувеног
проту. Основна школа, осно-

једна градска улица, као и овдашње Удружење писаца и књижевних преводилаца, а већ двадесетак година у порти Успенског храма одржава се традиционална културна манифестација „Дани прота Васе”.
М. Пауновић
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ХРОНИКА
ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КУД-а „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП” (4)

Пише: Дејан Трифуновић

ОЧУВАЊЕ И ДАЉЕ ПРЕНОШЕЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПЕСАМА
За чланове КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП” 2007. година остаће упамћена по обележавању десетогодишњице успешног рада певачке групе, једне од најактивнијих секција Друштва.
Тим поводом објављен је компактдиск под називом „Одби се грана од
јоргована”.
Под руководством мр Сање Ранковић, етномузиколога, снимљене су 22
песме с целокупног српског етничког
простора. Промоције су одржане у
Студентском дому у Панчеву и Етнографском музеју у Београду. Ово аудио-издање допуњено је каталогом
који садржи историјат групе певача,
текстове песама, фотографије групе
певача с наступа, као и фотографије
народних ношњи и костима.
О првом аудио-издању женске и
мушке групе певача мр Јелена Јовановић, етномузиколог, написала је:
„Прво аудио-издање, компакт-диск
женске и мушке групе певача КУД-а
’Станко Пауновић’ резултат је континуираног, преданог рада у току читаве деценије. Начин рада у овим
ансамблима има предзнак велике љубави, посвећености и ентузијазма,
али и високо професионалног приступа у максималном ослањању на
традиционалне узоре. Диск представља леп пресек већине српских вокалних стилова, а поједине нумере
представљају извођачки врхунац у
погледу очуваног и пренетог стила и
етоса песама. Остварење овог аудиоиздања леп је допринос очувању и
даљем преношењу српских традиционалних песама”.
Већ по традицији, дечји ансамбли
остварили су запажене резултате на
манифестацијама од покрајинског и
републичког значаја освајањем златне

Поља, и припреме за учешће у програмима смотри и фестивала у нашој
земљи и иностранству. Игре из Јадра,
мање предеоне целине северозападне Србије, постављене су уз велику
подршку и залагање етнокореолога
др Оливере Васић, која је своје вишедеценијско искуство у проучавању и
бележењу игара ове области поделила са члановима и руководиоцима ансамбла и обавила низ консултација
ради што аутентичнијег стилског извођења. Реконструкција костима обављена је у сарадњи с кустосима-етнолозима Етнографског музеја у Београду, Музеја Јадра у Лозници и на
основу теренских истраживања.
Новоприпремљени репертоар представљен је на Фестивалу музичких
друштава Војводине у Руми. Освојене су златна плакета за програм у
целини, награда жирија публике, специјална награда за најбољу нову кореографију „Игре из Јадра” и специјална награда за реконструкцију костима за „Игре из Јадра”. Успех је
поновљен и на Фестивалу фолклорних ансамбала КУД-ова Србије у Пожаревцу, на којем је исти програм
награђен златном плакетом и наградом за најбољу реконструкцију ношње. Већ по традицији, успешни су
били и дечји ансамбли: ансамбл нижих разреда, који је освојио сребрну
плакету на Музичком фестивалу деце Војводине у Сомбору за извођење
игара Срба из Беле Крајине у Словенији, као и дечји ансамбл виших разреда, који је освојио златну плакету
за извођење игара из Босилеградског
крајишта. Исти успех поновљен је и
на Смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије у Краљеву, освајањем првог места и златне плакете за

ски” из Македоније. Током године
секције „Пауновића” представиле су
се у Сефкерину, Београду, Житишту,
Са ку ла ма, Но вом Бе че ју, Ра ти ни,
Омољици, Старој Пазови, Банатском
Брестовцу, Врбасу, Глогоњу, на Дивчибарама, у Републици Српској, Румунији и Шпанији. Женска група певача учествовала је у програму концерта „Некад и сад” поводом обележавања 85 година постојања Радио
Београда и 75 година Народног оркестра РТС-а, док је фолклорни ансамбл био део отварања Фестивала
етнолошког филма у Етнографском
музеју у Београду. Квалитетан рад с
дечјим ансамблима вреднован је и
2009. године, додељивањем златне
плакете на МФДВ-у у Новом Бечеју
у категорији нижих разреда за извођење игара из Тимока и Заглавка, и у
категорији виших разреда за представљање игара из Јадра. На Смотри
дечјих фолклорних ансамбала Србије у Краљеву дечји ансамбл виших
разреда успешно је извео игре из Јадра и освојио прво место и златну
плакету.

Група певача
друштава Војводине златном плакетом и специјалном наградом за најдоследније неговање традиције, док
су на Фестивалу фолклорних ансам-

Учесници покрајинског фестивала у Руми и републичког у Пожаревцу
Највећи успех у раду с првим извођачким ансамблом остварен је 2010.
године, успешним представљањима у
програмима фестивала од покрајинског и републичког значаја. Новопостављени програм – српске игре из
Баната и игре из околине Гњилана –
награђен је на Фестивалу музичких

бала КУД-ова Србије у Пожаревцу
освојене златна плакета, награда за
најбољу реконструкцију ношње у кореографији „Игре из Баната” и награда за најуспешнијег уметничког руководиоца.
Дечји ансамбли задржали су се у
врху дечјег традиционалног ствара-

лаштва, о чему сведоче награде на
МФДВ-у у Сомбору: златна плакета
у категорији нижих разреда за српске игре из Бачке и златна плакета у
категорији виших разреда за игре из
Црне Траве. Дечји ансамбл нижих
разреда учествовао је у програму Смотре дечјих фолклорних ансамбала
Србије у Краљеву, где је награђен
сребрном плакетом за извођење српских игара из Бачке. Ансамбли „Пауновића” током 2010. године учествовали су у програмима концерата
и фестивала у Београду, Тителу, Житишту, Старчеву, Сомбору, Ратини,
Баваништу, Краљеву, на Дивчибарама, у Сивцу, Ужицу, Гудурици, Банатском Брестовцу, Врбасу, Новом
Саду, Лозници, Футогу, Тополи, Руми, Пожаревцу, Републици Српској,
Црној Гори, Словенији, Аустрији и
Швајцарској.
У програму Другог фестивала „Панчево – град игре” учествовали су ансамбли из Мађарске, Словачке, Београда, Старчева, Старе Пазове и Панчева, а у програмима десетог „Етно
гласа” групе из Словеније, Швајцарске, Бача, Смедерева, Футога, Старе
Пазове и Арадца.
Ансамблу је 2011. године додељена
Новембарска награда града Панчева
за из у зет на до стиг ну ћа у обла сти
уметности.

НАША АНКЕТА
КАКО ТРОШИТЕ КАЛОРИЈЕ ТОКОМ ЈАНУАРСКИХ ПРАЗНИКА?

Панчевци умерени у храни
Играчи у шумадијској ношњи на фестивалу у Касересу у Шпанији 2009.
плакете у категорији нижих разреда
за извођење игара из околине Београда и златне плакете у категорији
виших разреда за извођење игара из
Врањског Поља на Музичком фестивалу деце Војводине у Новом Бечеју. На Смотри дечјих фолклорних
ансамбала Србије у Краљеву дечји
ансамбл виших разреда извео је игре
из Врањског Поља, освојио прво место и награђен је златном плакетом.
Настављена су и учешћа у програмима међународних фестивала фолклора у Аустрији, Швајцарској, Републици Српској, Словенији, Италији и Грчкој, као и наступи широм
наше земље: у Београду, Новом Бечеју, Вршцу, Банатском Брестовцу,
Кучеву, Краљеву, Сивцу, Омољици,
Ва ље ву, Де ли бла ту, Че ла ре ву и
Руднику.
Настављена је и сарадња с фолклорном групом „Тромеђа” из Лестера, започета 2002, када су чланови
КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”
гостовали у Енглеској. Гостујући и домаћи ансамбли одржали су заједнички концерт у дворани Културног центра Панчева. У програму седмог „Етно гласа” представиле су се певачке
групе и фолклорни ансамбли из Словеније, Краљева, Вршца, Сивца, Тополе и Челарева, а отворена је и изложба под називом „Кожуси” из етнолошке збирке Народног музеја ауторке Светлане Милосављевић.
Наредну, 2008. годину обележили
су рад на постављању нових кореографија, игара из Јадра и Врањског

извођење игара из Босилеградског
крајишта.
Током 2008. године ансамбли „Пауновића” наступали су у Банатском
Новом Селу, Врању, Смедереву, Новом Саду, Београду, Житишту, Сомбору, Руми, Краљеву, Вршцу, Врњачкој Бањи и Пожаревцу. Први извођачки ансамбл учествовао је у програмима интернационалних фестивала у Швајцарској, Румунији, Грчкој, Шпанији и Португалији. Омладински ансамбл представио се чешкој
публици у Фридек-Мистеку, а дечји
ансамбл македонској у Скопљу. Остало је запамћено учешће првог извођачког ансамбла у програму „Концерта за торањ” у организацији Музичке
продукције РТС-а, када су изведене
игре из Доње Јасенице у пратњи Народног оркестра РТС-а. У програму
осмог „Етно гласа” учествовали су
фолклорни ансамбли и певачке групе из Републике Српске, Ужица, Старе Пазове и Београда – ансамбл „Коло”, студенти Факултета музичке уметности и ученици Музичке школе „Мокрањац”. Велику пажњу наших суграђана привукла је и изложба Етнографског музеја у Београду „У рукавицама” ауторке Вјере Медић, која је у
оквиру манифестације „Етно глас” била постављена у Народном музеју у
Панчеву.
Покретање Фестивала фолклорних
ансамбала „Панчево – град игре” обележило је 2009, уз учешће ансамбала из Панчева и околине и гостујућег дечјег ансамбла „Јонче Христов-

Г. ХАЈРИЗАЈ

В. КАПУНАЦ

Када крене период слава, а то је већ
од краја октобра, наша исхрана постане прилично неумерена. Често
кажемо: ваља се да се послужимо,
па онда кренемо редом – предјело,
супа, сарма, месо, торте, колачи. И
тако буде скоро на сваких десетак
дана. Након највећих слава наступају и празници – Нова година и
Божић, који нам такође додатно обогате трпезу. Породица је на окупу,
па се тада испробавају разне кулинарске ђаконије и све под изговором да није време да се баш тада
води рачуна о исхрани. Међутим,
како се јануар ближи крају, тако наша енергија опада, а килограми расту. Слабије се крећемо, а посебно
када напољу пада снег и тротоари се
поледе. Зимска идила је најлепша
крај прозора у топлим домовима, уз
филмове и дружење с пријатељима.
Чињеница је да мали број људи вежба преко зиме и да једина рекреација буде само шетња, када је то
могу ће због вре мен ских усло ва.

Р. ВАСИЉЕВИЋ

Н. КАЛКАН

Ипак, било би добро, када није могуће бити физички активан, да мало поведемо рачуна и једемо умерено током празника.
Питало смо наше суграђане како
они троше калорије током јануарских
празничних дана и да ли се уопште
рекреирају.
ГАЗМЕНД ХАЈРИЗАЈ, незапослен:
– Никако. Већи део времена проводим у аутомобилу, али када имам
времена, помало шетам. Мада, мислим да је, поред исхране, стрес такође заслужан за повећану килажу.
Једва чекам да се пролепша време,
па да могу с децом више времена
да проводим напољу, да одемо на
Калемегдан.
ВЕЉКО КАПУНАЦ, предузетник:
– Шетам пса, али изгледа да нешто
слабо трошим калорије. Напољу смо
ујутру и увече. Морам признати да
сам гурман, волим да једем и не водим претерано рачуна о исхрани.

Н. МАТИЋ

С. ЈЕЛИЋ

РАДУЛЕ ВАСИЉЕВИЋ, пензионер:
– Нисам много јео за време празника. Водио сам рачуна. Иначе, имам
неку башту на баваништанском путу
и тамо одлазим и враћам се пешака.
Тако се ја рекреирам.
НЕВЕНКА КАЛКАН, пензионерка:
– Храним се умерено и баш кад су
ти празници, не једем много. Током
зимских месеци, као и иначе, пуно
шетам.
НАДА МАТИЋ, пензионерка:
– Моментално никако, јер је баш
хладно. Шетам само када напољу не
пада ништа и када није поледица.
Чувам се.
СТАНИЦА ЈЕЛИЋ, спремачица
и курир:
– Водим рачуна о исхрани зато што
сам имала висок притисак. Шетам
доста, јер радим као курир у Гимназији већ двадесет једну годину.
Анкетирала Мирјана Марић
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ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ОД НАСТАНКА
ЛИКОВНЕ ГРУПЕ „ПАНЧЕВО 5”
Изложба траје до
средине фебруара

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Садржај
микроелемената
у земљишту
У биљкама се најинтензивније накупљају следећи микроелементи: цинк, бор, молибден, кобалт, у мањој мери манган, гвожђе и алуминијум, а најмање бакар, олово и хром. У елементе који
се интензивно транслоцирају из земљишта у биљке
убрајају се: манган, кадмијум, бор, молибден и селен;
средње – никл, кобалт и бакар, а споро – хром, олово
и жива. Како у конвенционалној, тако и у органској
производњи микроелементи (бакар, манган, цинк, бор
и молибден) примењују се
у форми сулфата и хелата.
Бакар (Cu) јесте елемент
који је саставни део хлорофила и самим тим игра битну улогу у процесу фотосинтезе, као и у другим каталитичким процесима у ћелијама биљака. Биљке усвајају бакар као Cu2+ или у
виду хелата. Антагонистички ефекат бакру могу направити у већи количинама манган (Mn), гвожђе (Fe),
цинк (Zn), молибден (Mo),
сумпор (S), а такође је запажено да добра обезбеђеност биљака азотом и фосфором често изазива недостатак бакра. Бакар у земљишту најчешће потиче
од примарних минерала, где
се налази у једновалентном
облику, а након њиховог распадања оксидира до Cu2+.
Садржај бакра у земљиштима у свету у просеку износи
30 mg/kg, а у земљиштима
централне Србије нађено је
просечно 48 mg/kg. У земљиштима града Панчева
нађено је у просеку 34,52
mg/kg. То је не што ве ћа
вредност од просечних за
свет и централну Србију, али
је далеко мања од максимал но до зво ље не (100
mg/kg). Повећане концентрације не изазивају неке
по себ но штет не ефек те,
осим акутне токсичности
при концентрацијама од 600
mg/kg телесне масе.
Манган (Mn) јесте микроелемент који је изузетно важан за фотосинтезу, има водећу улогу у хлоропластима
и значајан је за асимилацију и метаболизам азота. Садржај мангана у земљиштима у свету у просеку износи
од 200 до 1.000 mg/kg, док
за земљишта централне Србије није до сад систематизован. У земљиштима града
Панчева нађено је просечно
636,52 mg/kg. Нешто су веће вредности за овај елемент
у чернозему на лесу него у
карбонатном чернозему. Овај
елемент се и не разматра као
токсичан за биљке и земљиште, осим код јако киселих
земљишта, када он почиње
да се појачано раствара. Токсичност Mn је веома ретка,
а јавља се када је у земљишту концентрација већа од
1.000 ppm. У земљишту нај-

ве ћим де лом по тиче из
MnO2, садрже га различити
оксиди степена оксидације
од + 2 до + 7. Укупан садржај Mn у земљиштима је
200–3.000 ppm, од чега је
биљкама расположиво 0,1–
1,0%. У неутралној и базној
средини приступачност мангана је смањена, а расположивост расте с повећањем
киселости и редукције до
Mn2+. Редуковани Mn биљке лако усвајају те се означава се као активан облик,
док су више оксидовани облици инактивни. Оранични
слој га садржи више у односу на подораничне слојеве,
исто тако више га је на тежим и карбонатним, а мање
на лаким и песковитим земљиштима. У влажнијим
условима, с порастом редукције, приступачност се побољшава.
Цинк (Zn) јесте микроелемент који је део ауксина,
најзначајнијег хормона који регулише раст биљака, тако да се његова кључна улога огледа у периоду раста и
вегетације биљке. Садржај
цинка у биљкама је низак и
зависно од биљне врсте варира од 0,6 ppm до 83 ppm.
Биљке га усвајају као Zn2+,
ZnCl+, Zn – хелате и за разлику од Fe, Mn, Cu и Mo у
биљкама је увек Zn2+. Цинк
се усваја активно и код његовог усвајања антагонистички делују веће количине калцијума и магнезијума. Физиолошка улога цинка је велика у биосинтези ДНА и
РНА, синтези протеина и
синтези ауксина. Критична
граница недостатка цинка
је 15–30 ppm у сувој материји лишћа. Биљке осетљиве на недостатак цинка су
кукуруз, лан и соја, а отпорне – жита. Сувишак цинка
се ретко јавља, и то само на
киселим земљиштима, а критична граница вишка је 200–
500 ppm у сувој материји
лишћа. Цинк у земљишту
води порекло од примарних
и секундарних минерала.
Киселе стене садрже мање
цинка (гранит и гнајс), а алкалне знатно више (базалт).
Приступачност цинка је већа у киселим земљиштима
и у тим околностима постоји опасност од његовог испирања. Недостатак цинка
јавља се најчешће на тешким
глиновитим земљиштима.
Садржај цинка у земљиштима у свету у просеку износи
50 mg/kg, а у земљиштима
централне Србије нађено је
48 mg/kg. У земљиштима
града Панчева нађено је у
просеку 62,35 mg/kg. Максимално дозвољени садржај
за овај елемент износи 300
mg/kg. Уколико су концентрације цинка изнад ових
вредности, може доћи до
тровања и оштећења разних
органа (панкреас), као и до
појаве анемије.

Изложба под називом „Сећањем од заборава” – шездесет
година од оснивања уметничке групе „Панчево 5” отворена
је у петак, 18. јануара, у Народном музеју Панчево, а настала је у сарадњи за Заводом
за заштиту споменика културе
у Панчеву.
Аутори Никола Влајић, етнолог-саветник, Димитрије Јова нов, ку стос – исто ри чар
уметности, и Дамир Прашникар, кустос – историчар уметности, приредили су изложбу
која је посвећена делима Стојана Трумића, Ксеније Илијевић, Јована Витомирова, Добривија Војиновића и Божидара Јововића.
Ликовна група „Панчево 5”
настала је пре више од шездесет година, када су четворо
сликара и један вајар заједнички изложили своје радове
у Музичкој школи „Јован Бандур”. Ово културолошко догађање било је у оквиру прославе Дана ослобођења града Панчева (1944–1958). Иницијатор
да се удруже у групу био је
Стојан Трумић, осведочени ликов ни ства ра лац, пе да гог и
есејиста. Сам назив ове групе
говорио је да су његови чланови Панчевци и да није постојала могућност накнадног
прикључења.
Како је навео Никола Влајић, један од аутора изложбе,
група „Панчево 5” није имала
некакав посебан програм или
начела, већ су само излагали
заједно. Сви чланови су радили као ликовни педагози у панчевачким школама. Поред изложби које су приређивали у
свом граду, они су излагали и
у иностранству.
Широкој јавности, упознатој
са уметничким токовима у послератној Југославији, свакако су најпознатија имена Стојана Трумића и Ксеније Илијевић, док су имена Божидара
Јововића, Добривоја Војино-

вића и Јована Витомирова нераскидиви део панчевачке и
војвођанске ликовне и културне историји.
Стојан Трумић се у уметничком животу појавио још
пре Другог светског рата, када је исказао своју неугасиву
љубав према мотивима Баната. Убрзо након завршетка рата учествовао је у неколико
изложби војвођанских уметника, где је био оспораван (Поповић, Чиплић) као уметник
који слабо следи правце зацртане социјалистичкој уметности. У то време (1946) појављује се и његова књига цртежа, у којој наставља представљање равничарских крајолика Војводине. Те прве послератне деценије „открива” још
један жанр – портрет – који
ће га, поред пејзажа, испуњавати до краја стваралаштва. У
свом стварању Трумић се кретао од тамних, утишаних боја
ранијих година, ка изражајном, самосталном експресионизму засићене боје и облика
у каснијем стваралаштву. Динамични ритмови изражени
су снажним, скоро грубим потезима четкице, густим наносима сирове боје; пејзажи су
му често компоновани у дугим хоризонталама, „преписаним” с банатских поља. У портретима се огледа иста снага
потеза, од оних у којима доми-

нира пастозни бојени намаз,
до оних у којима су облици
дефинисани дебелим, тамним
контурама.
Ксенија Илијевић се током
свог ства ра ла штва кре та ла
кроз више различитих израза
и жанрова. У почетку је, тражећи сопствени ликовни израз, сликала пејзаже, мртве
природе и ентеријере, тумачећи их кроз своје виђење импресионистичких идеја, конструк тив но и про ми шље но
прилазећи проблемима које
су постављале боја и композиција. Колоритно, кретала се
од ведрог и светлог лирског
реализма раних година, преко тамнијих, суморнијих тонова друге половине педесетих и почетка шездесетих година, према прозрачном и светлом лазурном колориту, који данас најчешће повезујемо
с њеним стваралаштвом.
Јован Витомиров се својој
љубави према сликарству посветио тек током Другог светског рата, на курсу код Петра
Добровића у Београду (1942).
Прикључивши се касније Трећој армији, он са осталим уметницима учествује у послератним изложбама, а затим се
уписује на Ликовну академију
у Београду. Без склоности ка
великом експериментисању,
Витомиров је убрзо пронашао
свој начин изражавања. Увек

је сликао оно што је видео, доживео, од ентеријера радионица, берберница, преко улица,
градова, до портрета људи око
себе.
Добривоје Војиновић се у
Панчево доселио 1955, као већ
образовани сликар. Запосливши се као педагог (као и остали чланови Групе), убрзо се
прикључио организованом ликовном животу у граду и учествовао у оснивању Групе. Исте
године отвара и врло запажену
изложбу „Жена кроз кичицу
уметника”. Војиновић у своју
уметност уноси утиске са студијских путовања, из Грчке,
Италије и понајвише Француске. Себе је првенствено сматрао портретистом, што је видљиво кроз доминацију овог
жанра у његовом опусу. Портрету је прилазио сваки пут изнова, тражећи „хипнотичку животност”, а не чисту репродукцију виђеног лика.
Божидар Јововић је изложбену активност започео још 1951,
по изласку са Академије, коју
је завршио у класи Долинара и
Росандића. Године 1953. долази у Панчево, где ствара као
вајар и сликар. Већ 1954. активно се укључује у друштвени
рад, излажући у фабрици „Трудбеник” с Божом Јанковићем и
Ксенијом Илијевић. Испрва повучен снагом Мештровићевих
дела, ствара фигуре херојског
израза, али касније формира
сопствени стил, који се одражава у два вида – скулптуре
саздане на кубистичким реминисценцијама, истакнутог геометризма, као и стваралаштво
у коме је геометрика ублажена
заобљеним контурама, уз знатно више лирике. Као и Јован
Витомиров, 1974. године је био
ангажован као градски уметник. Својим скулптурама оставио је снажан печат на улицама града Панчева и насељених
места.
Већина представљених дела
налази се у приватном власништву.

НОВИ СИСТЕМ ЗА ПРИЈАВУ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

МЛАДИ БЕНДОВИ У „АПОЛУ”

Поједностављена
процедура

Нови синглови
одушевили публику

Послодавци из Србије убудуће ће моћи да
ан га жу ју се зон ске
раднике и електронским путем. Портал
www.sezonskiradnici.gov.rs поједноставио је процедуру, па
ће радници убудуће
моћи да само упишу ЈМБГ,
означе врсту посла и да у календару изаберу дан или више
дана током којих ће радити.
На сезонским радовима је
ангажовано између 65.000 и
80.000 грађана и пракса је показала да чак 95 одсто ради
на црно. Уговор на папиру више неће бити потребан, а сама процедура трајаће мање од
десет минута у односу на пет
сати, колико је захтевала регистрација по уговору о привременим и повременим пословима. Издатак за порез и
доприносе нижи је за чак трећину у односу на претходни
модел и износиће триста дина ра днев но. Но ви за кон и
портал креирани су у сарадњи с НАЛЕД-ом и уз подршку
Немачке.
НАЛЕД је уз подршку GIZ-а
координирао израду софтвера
односно портала за пријаву

сезонских радника, који је предат у надлежност Пореске управе и повезан са ЦРОСО-ом и
Националном службом за запошљавање. То ће омогућити
да НСЗ током 2019. креира регистар сезонских радника и
олакша повезивање послодавца и лица са жељеним вештинама.
Радници ће имати право на
пензијско осигурање и здравствену заштиту у случају повреде на раду и моћи ће да
(као и инспекције) на порталу
у реалном времену провере да
ли су пријављени. На сезонским пословима моћи ће да
буду ангажовани запослени,
пензионери, малолетници од
16 година (у складу са Законом о раду), као и незапослени и примаоци социјалне помоћи, који притом не губе права на накнаде које су дотад
примали.

У дворани „Аполо” Дома омладине Панчево у суботу, 19. јануара, одржан је концерт група „Буч Кесиди” из Панчева и
„Визељ” из Београда.
Овом приликом млади бендови представили су нове синглове који су недавно објављени.
Панчевачки састав промовисао је песму „Нема љубави
у клубу”, која је наишла на
сјајне реакције публике како
у нашој земљи, тако и у региону, док је енергичан састав
„Ви зељ” пред ста вио сингл
„Кадилак”.

„Буч Кесиди” чине Лука Рацић (гитара и ефекти) и Зоран
Зарубица (бубањ и електроника). Тренутну поставу групе
„Визељ” чине Вељко Милинковић (гитара, вокал), Алекса
Недић (бас, вокал) и Никола
Бајчетић (бубњеви).
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УНАПРЕЂЕНА САРАДЊА СРПСКИХ И РУСКИХ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

КВАЛИТЕТ ГОРИВА

ИНВЕСТИЦИЈА У БУДУЋНОСТ

Поуздан домаћи дизел

НИС потписао
споразуме с водећим
руским и српским
универзитетима
Нафтни гигант
уложио више од три
милијарде динара,
од чега само у област
науке и образовања
преко 600 милиона
Компанија НИС потписала је
у петак, 18. јануара, меморандуме о сарадњи са два престижна руска универзитета: Санктпе тер бур шким ру дар ским
универзитетом и Руским државним универзитетом за нафту и гас „Гупкин”. Тим чином
је руско-српски нафтни гигант
постао прва компанија у Србији која има споразуме о стратешкој сарадњи са ове две високошколске установе у Руској
Федерацији.
НИС је верификовао и споразуме са универзитетима у Београду и Новом Саду и тако
наставио да продубљује вишегодишњу успешну сарадњу са
два водећа српска државна универзитета. Споразуме је у име
компаније НИС потписао Кирил Тјурдењев, њен генерални
директор, као део низа догађаја у оквиру посете председника Руске Федерације Владимира Путина Србији.

Стратешка сарадња у
области образовања,
развоја научних
истраживања, као и
размене стручног
знања
Поред ових споразума, меморандуме су међусобно потписали и руски и српски универзитети, тако да је Универзитет из Новог Сада успоставио сарадњу с Руским државним универзитетом за нафту и
гас „Гупкин”, док је Универзитет у Београду потписао меморандум са Санктпетербуршким
рударским универзитетом. Ова
важна документа су у име руских високообразовних установа верификовали Виктор Георгијевич Мартинов, ректор Ру-

ског државног универзитета за
нафту и гас „Гупкин”, и Наталија Владимировна Пашкевич,
први проректор Санктпетербуршког рударског универзитета.
Предавања руских професора
Потписивањем меморандума
успостављена је стратешка сарадња у области образовања,
развоја научних истраживања,
као и размене стручног знања.
Они, између осталог, обухватају размену студената на свим
нивоима, професора, стручњака и научника, као и организовање програма стручног усавршавања кроз реализацију заједничких истраживачких пројеката. Такође, предвиђена су
предавања руских професора
и стручњака на српским универзитетима и у НИС-у, као и
гостујућа предавања наших професора и експерата НИС-а на
руским универзитетима. Поред тога, договорени су сарадња на популаризацији и учењу
руског језика у Србији, укључивање студената из Руске Федерације у програме за младе
НИС-а и стипендије НИС-а за
српске студенте на два руска
универзитета, као и на домаћим академским установама.
Током боравка у Србији представници руских универзитета
посетили су Нови Сад, где су
разговарали с ректором Новосадског универзитета Дејаном
Јакшићем и градоначелником
Милошем Вучевићем. Руска делегација се у Београду сусрела
с Младеном Шарчевићем, ми-

нистром просвете, науке и технолошког развоја, као и с ректором Универзитета у Београду
Иванком Поповић. У овим сусретима учествовали су и представници НИС-а као компаније
која негује вишегодишњу сарадњу с домаћим и страним високошколским и научним установама, Министарством просвете,
науке и технолошког развоја Србије, као и с локалном самоуправом у Новом Саду.
Десет година
НИС је компанија која се у
свим сегментима пословања
ослања на знање и употребу високих технологија.
Од 2009. компанија је у друштвено одговорне пројекте уложила више од три милијарде
динара, од чега само у област
науке и образовања преко 600
милиона динара. У тој области
од посебног је значаја корпоративни програм „Енергија знања”, путем којег НИС остварује сарадњу са образовним и научним институцијама у области научноистраживачког рада. НИС је до сада потписао
меморандуме/уговоре о сарадњи са: два универзитета у Србији, осам универзитета у региону и Руској Федерацији, више од тридесет факултета и
три стручна научна друштва.
На Руском државном универзитету нафте и гаса „И. М. Гупкин” и Санктпетербуршком рударском универзитету тренутно студира осамнаест српских
студената који су стипендисти
компаније НИС.

Прошле године на овим универзитетима дипломирало је
шест НИС-ових стипендиста
који су се запослили у компанији. У овој школској години

(2018/2019) руско-српски нафтни гигант потписао је тринаест нових уговора о стипендирању – од тога три у Руској Федерацији и десет у Србији. Поред горенаведених стипендија, још укупно двадесет три академца школују се уз подршку
НИС-а у Руској Федерацији и
Србији. Регионални нафтни лидер до сада је помогао школовање више од деведесет студената на факултетима у Србији
и иностранству, од којих је преко тридесет већ запослено у
компанији. На крају треба истаћи да је Нафтна индустрија
Србије прва српска компанија
која је за свој допринос унапређењу квалитета образовања
добила „Светосавску награду”,
коју додељује Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја.

Зелена економија је приоритет
Европска банка за обнову и развој (EBRD) упутила је у четвртак, 17. јануара, саопштење српској јавности, случајно или не,
и то баш у дану када је у оквиру посете председника Руске
Федерације потписан велики
број званичних економских споразума између Русије и Србије. EBRD обавештава српску
јавност да је та европска финансијска институција у 2018.
години издвојила 395 милиона евра за реализацију 18 нових пројеката, чиме њене укупне инвестиције у Србији, од
2001. године, премашују пет
милијарди евра. У саопштењу
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стоји да је новац издвојен за
подстицање конкурентности
приватног сектора, за подршку
регионалном ширењу српских
компанија и већој повезаност
у региону, као и за развој зелене економије. С друге стране,
ова европска банка, ради даљег развоја српске зелене економије, реализовала је прошле
године и програм „Зелени иновациони ваучери”, којим се стимулише повећање учешћа српских компанија у овој привредној грани. У првој години реализације овог програма EBRD
је ваучерима у укупној вредности од 435.000 евра подржао 29 пројекта. Како се најављује, ова финансијска институција наставиће и ове године
да подржава српску привреду
кроз овај програм. Поред тога,
уз подршку Европске уније и
Енергетске заједнице, у Србији је прошле године покренут
пројекат „Кредитна линија за
зелену економију”, у који је
укључен EBRD, а који грађанима и локалним заједницама

омогућава да искористе кредите и подстицајна бесповратна средства како би повећали
енергетску ефикасност својих
домова и тако смањили рачуне за струју.
Када је реч о сектору пољопривреде, EBRD је, у сарадњи
са Организацијом за храну и
пољопривреду Уједињених нација и удружењем „Жита Србије”, помогао Србији да испуни потребне фитосанитарне
услове за извоз пшенице у Египат, који је највећи светски
увозник те житарице. С друге
стране, српска мала и средња
предузећа су током 2018. године била у прилици да добију
саветодавне услуге и да унапреде пословање кроз EBRD
програм „Advice for Small Business”, а још већи број жена
предузетница унапредио је своје лидерске вештине – наводи
се у саопштењу.
Да подсетимо, Европска банка за обнову и развој основана
је 1991. године с циљем да помогне државама централне и

литет горива у Европској унији. Ово се односи на комплетан производни програм, који регулише и квалитет дизел-горива у зимском периоду. Реч је, како кажу, о висококвалитетном евродизелу са унапређеном тачком
филтрабилности која обезбеђује функционалност у експлоатацији на ниским спољним температурама, без издвајања кристала парафина
и згушњавања, чиме се спречава отежано стартовање мотора. Истовремено напомињу да је потрошачима, поред стандардног дизел-горива, на малопродајним објектима компаније на располагању и премијум G-Drive дизел-дериват с побољшаним
нискотемпературним карактеристикама, који захваљујући формули обогаћеној адитивима истовремено доприноси побољшању перформанси и бољој заштити мотора
од корозије.

ним карактеристикама још
од октобра прошле године,
како би се благовремено извршила замена на НИС-овим
велепродајним и малопродајним објектима. Тренутно
је на свим бензинским стани ца ма „НИС –Пе тро ла” и
„Гаспрома” потрошачима на
рас по ла га њу зим ски стан дардни дизел-дериват с побољшаним нискотемпературним ка рак те ри сти ка ма. У
НИС-у истичу да су нафтни
деривати који се производе
у Рафинерији нафте у Панчеву у потпуности у складу с
највишим захтевима за ква-

Контрола квалитета дизелдеривата у резервоарима у
Рафинерији нафте у Панчеву
који су намењени за потрошњу на домаћем и иностраном тржишту обавља се свакодневно. Поштовање строгих процедура о контроли квалитета горива произведеног
у НИС-у наставља се у складиштима готових производа,
па све до бензинских станица широм Србије – истичу у
нашој највећој нафтној компанији, која поседује највећу
малопродајну мрежу нафтних деривата на тржишту наше земље.

НИС је до сада потписао меморандуме о
сарадњи са: два универзитета у Србији и
осам универзитета у
региону и Руској
Федерацији

ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ ЛОКАЛНУ ПРИВРЕДУ

Инвестирано пет
милијарди евра у
српска предузећа

Поузданост аутомобила на
дизел-погон актуелна је тема ових дана када жива у
термометру показује темпера ту ре ис под ну ле. По ред
свих непријатности зимског
режима вожње, власници возила на дизел-погон имају
још једну бригу више – дизелаши, за разлику од бензинаца, због специфичности састава горива које користе,
могу имати проблема када
је велик минус. Стручњаци
истичу да услед „смрзавања”
ове врсте деривата долази до
блокирања дотока горива и
немогућности старта и рада
мотора. Стога препоручују
возачима да обрате пажњу
на то какво гориво сипају у
своја возила током зимских
месеци.
Надлежни у НИС-у кажу
да су спремно дочекали зиму, уз напомену да Рафинерија нафте у Панчеву производи дизел-деривате с побољшаним нискотемператур-

источне Европе у њиховој трансформацији у тржишне економије. Ову европску банку основало је 40 земаља, Европска комисија и Европска инвестициона банка потписивањем Споразума о успостављању EBRD-а.
Основна активност је да се пружи помоћ земљама у спровођењу мера приватизације, структурних и секторских реформи,
јачању конкуренције, финансијских институција и правног система итд. Помоћ EBRD-а остварује се директним улагањима у
приватна или државна предузећа и банке, суфинансирањем
улагања у предузећа, техничком
помоћи за припрему те финансирањем и спровођењем одређених инвестиционих или развојних пројеката.

НОВА ЕКО-ПУБЛИКАЦИЈА

Право на информацију
Еколошки покрет Оџака обја вио је на свом сај ту
www.epodzaci.org електронску верзију публикације „Примена Архуске конвенције у
пракси”. Реч је о заједничком пројекту који су реализовали горенаведено удружење из Оџака и еколошко удружење „Да сачувамо Војводину” из Товаришева. Према речи ма ау то ра, об ја вљи ва ње
електронске верзије пружа
могућност заинтересованим
грађанима да се упознају с
поступком покретања управног и судског спора против
надлежних јавних служби које су одбиле да доставе или
су пружиле непотпуну информацију од јавног значаја.
Чланови ових двају војвођанских еколошких удружења урадили су ову публикацију на основу својих досадашњих искустава у борби за
стицање праве слике стања
животне средине. У документу се налазе примери из праксе, односно пут до остваривања права прописаног Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја. Водич представља
упутство за еколошке орга-

низације и грађане и пружа
јасну слику о значају Архуске конвенције, чији је Србија потписник.
Издавање публикације-водича „Примена Архуске конвенције у пракси” финансијски су подржали Министарство заштите животне средине и Општине Оџаци у оквиру јав ног кон кур са Ми ни стар ства за шти те жи вот не
средине за доделу средстава
за подршку пројектима цивилног друштва у области зашти те жи вот не сре ди не у
2018. години.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Како реагујемо
на алкохол

Пише:
др Мирослав Тепшић
Суочавање с последицама
агресивности, психичког и
физичког насиља веома је
често у свакодневном раду
ургентних служби. Стручњаци се слажу да је око педесет процената почињених
злочина извршено под утицајем алкохола. Сматра се
да, поред генетске предиспозиције, људска реакција
на алкохол или неке друге
супстанце у одређеној мери зависи од доба, пола, физичких карактеристика и
менталног здравља.
Лаици би рекли да се импулсивно понашање и неке карактеристике личности које држимо скривене
од околине најлакше испоља ва ју у ал ко хо ли са ном
стању. Да ствари нису баш
тако једноставне, говоре истраживања по којима је наша реакција на алкохол у
великој мери условљена самим очекивањима. Другим
речима, уколико претпостављамо да ће чашица више жестоког пића довести
до излива емоција или пак
агресије, то обично и бива
тако. Појачана импулсив-

ност и мањак размишљања
о последицама реченог или
учињеног доводе до поступака који би обично изоста ли у тре зном ста њу.
Ипак, особе које су дружељубиве испољавају ту особину још више у алкохолисаном стању, док агресивци у тим моментима постају насилни. Постоји и,
условно речено, трећа категорија „конзумената”, који алкохолисаност користе
као изговор за смишљено
понашање и поступке.
Научници који се баве
неурофизиологијом истичу значај чеоног дела мозга, који је укључен у процесе планирања, организације и контроле понашања. Алкохол чини да тај
део мозга не одговара адекватно на провокацију те
се пажња усмерава на најуочљивије сигнале. Уколико су ти сигнали углавном
агресивни, онда је и одговор најчешће такав, јер је
лишен исправне процене
нечијих поступака и последица обостране агресије.
Што се тиче црта личности, сматра се да су непримереним реакцијама на алко хол ви ше скло ни му шкарци и жене с мањком
осо би на са гле да ва ња по следица својих реакција,
они којима је у фокусу пре
свега садашњост, а не будућност и они који имају
антисоцијалне поремећаје
лич но сти с фо ку сом на
прете ћим сиг на ли ма из
око ли не и агре си ју као
одговор.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта су слободни
радикали

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар

Кожа представља биолошку
границу организма са спољашњим светом и захваљујући својој заштитној функцији чини циљани орган оксидативних утицаја из спољашње средине, као што су
УВ зраци, озон, дувански
дим, издувни гасови итд.
Је дан од нај зна чај ни јих
штет них ме ђу про и зво да
који се ослобађа у току метаболизма чине слободни
радикали.
Извори слободних радикала могу бити ендогени
(уну тра шњи) и ег зо ге ни
(спољашњи). Ендогени процеси у организму су нестабилни, а у стабилно стање
пре ла зе пре да јом јед ног
електрона молекулу, при чему се одигравају хемијске
реакције које доводе до разградње структурних биомо-

лекула у ћелијама. Егзогени извори су већ горе поменути издувни гасови, УВ
зраци, пестициди, дувански
дим...
Слободни радикали уништавају значајне биомолекуле, као што су колаген,
еластин и гликозаминогликани. Настале промене су
неповратне. Зато је потребно увести антиоксидансе и
у исхрану и као спољашњу
негу. Све материје које се
супротстављају слободним
радикалима и неутралишу
њихова штетна дејства нази ва ју се ан ти ок си дан си.
Ту спадају ензими, витамини и неки метали. Од витамина су најделотворнији Ц, П и Е.
У здравим условима живота организам производи
довољне количине антиоксиданаса за неутрализацију слободних радикала, који се ослобађају у току нормалних метаболичких промена у организму. Капацитет сваког појединца да створи антиоксидансе генетски
је предодређен, а зависи и
од животног доба, начина
живота, здравственог стања... Сунчево УВ зрачење,
аерозагађење и друга загађења су фактори који озбиљно угрожавају не само естетски изглед већ и целокупно
здравље.

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

РАНО ОТКРИВАЊЕ ЗНАЧИ ИЗЛЕЧЕЊЕ
Сваке године у
нашем округу у
просеку 39 жена
оболи и 20 умре од
ове болести
Рак грлића материце је један
од најчешћих малигних тумора у Србији. У просеку у нашој
земљи сваког дана четири жене оболе, а једна умре од ове
болести. Тaj податак не чуди
када се има у виду да само 20
одсто жена редовно одлази гинекологу, док већина њих то
чини само током трудноће, када имају извесне гинеколошке
проблеме или када неко из њиховог окружења оболи.
Лекари упозоравају да највећи значај у превенцији те болести имају редовни прегледи
код изабраног гинеколога, спровођење програма организованог скрининга, вакцинација
против ХПВ-а и едукација становништва.
Један дан за себе
Да би се подигла свест о овој
опакој болести и начинима превенције, широм нашег континента и наше државе се од 21.
до 27. јануара обележава Недеља превенције рака грлића
материце. „Рано откивање може спречити рак грлића мате-

Редовни прегледи су од пресудног значаја
године. Највише умрлих је у
узрасту 60–70 година, док се
смртни исходи региструју већ
у узрасту 35–39 година.
Главни кривац: ХПВ
Један од најучесталијих узрочника рака грлића материце јесте хумани папилома вирус –

ШТА НОР ВЕ ЖАН КЕ РА ДЕ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ?
У Норвешкој, као и у још неким земљама у Европи рак грлића материце је искорењен зато што је одлазак на гинеколошки преглед у тим државама законска обавеза сваке жене.
Ако тамо оболите од рака грлића материце, трошкове лечења сносите саме, јер нисте испоштовале своју обавезу и
отишле код лекара на време.
рице”, слоган је под којим се
реализује овогодишња кампања и којим се апелује на жене
да издвоје један дан у години
када ће посетити свог лекара и
искористити неку од доступних могућности превенције.
Рак грлића материце дуже
од деценије представља озбиљан јавноздравствени проблем
у Србији. Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, у нашој земљи је 2015. године регистровано 1.095 новооболелих жена, а 424 жене изгубиле су живот од ове врсте рака, за коју
се са сигурношћу зна да спада
у групу најпревентабилнијих.
На основу података Регистра
за рак ЗЈЗ Панчево, рак грлића материце у Јужнобанатском
округу се налази на четвртом
месту у укупном оболевању и
умирању од свих малигних тумора у женској популацији.
Сваке године у нашем округу у
просеку 39 жена оболи и 20
умре од ове болести. Највише
оболелих је у узрасту 40–59 година, али има и случајева оболевања код жена старих 30–34

ХПВ. Постоји преко 100 типова ХПВ-а, од којих неки имају
низак, а неки висок онкогени
потенцијал, а у 90 одсто случајева особе заражене њиме не
осећају никакве симптоме.
Присуство вируса открива се
Папаниколау тестом. Гинеколози саветују девојкама да први
тест ураде годину дана од првог
полног односа. У осталим случајевима тест треба радити бар
једном у две-три године. Најопаснији типови ХПВ-а су 6, 11,
16 и 18, а сада постоје вакцине
„гардасил” и „церварикс”, које
спречавају њихову појаву. Имунизација, међутим, не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа будући да
постојеће вакцине не штите од
свих типова ХПВ-а.
Већина земаља Европске уније увела је имунизацију против
ХПВ-а, док је у малом броју
преосталих земаља овај поступак у току. У нашој земљи је
препоручено да сва деца узраста 11 односно 12 година треба да приме одговарајуће дозе
ХПВ вакцине. Тинејџери обају
полова који нису као деца примили ову вакцину могу је при-

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ РФЗО-а

Информишите се
путем телефона
Републички фонд за здравствено осигурање подсећа грађане
да однедавно имају могућност да од надлежних у
Националном контактцентру РФЗО-а на једноставан и лак начин добију
све неопходне информације у вези са остваривањем
својих права из домена
обавезног здравственог
осигурања.
Нови бројеви телефона које можете позвати како бисте
добили неопходне информације, јесу 0700/333-443 (по цени локалног позива) и 011/73509-00 (за позиве с мобилног
телефона и из иностранства).

Уколико вам је потребно лечење у иностранству, податке о
документацији коју треба да
прикупите, као и о свему осталом што би могло да вас интересује у вези са овом темом добићете на телефон 011/20-53683.
Радно време свих инфо-линија је сваког радног дана од
7.30 до 15.30.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

мити касније: жене до 26. године, а мушкарци до 21. године живота.
По ред ХПВ-а, нај ва жни ји
фактори ризика који доприносе настанку болести су: рани
почетак сексуалног живота и
већи број сексуалних партнера, венеричне болести, пушење, болести имуносистема, те
низак животни стандард и степен образовања, који су често
удружени с ниским степеном
сексуалне хигијене и лошом
здравственом заштитом.
Симптоми
Добра ствар код рака грлића
материце је та што се он развија дуго, па од првих премалигних промена на ћелијама
грлића материце до настанка

рака најчешће протекне пет
или више година. То оставља
времена да се промене открију
пре него што канцер постане
инвазиван и почне да се шири.
Лоша ствар у вези са овом
врстом рака је та што он у почетним фазама не даје никакве симптоме или су они благи
и неспецифични. Постојање
премалигних промена на грлићу је први знак упозорења. Код
инвазивног карцинома јављају
се крварења (најчешће као продужена менструација или током односа). Како болест одмиче, тако су крварења све обилнија, секрет постаје непријатног мириса, помешан с комадићима ткива, јављају се болови у леђима и ногама. Потом
настају фистуле, поремећаји у
мокрењу и столици, долази до
опште слабости, губитка телесне тежине, мучнине, повраћања, повишене температуре, те
оштећења бубрега.
Кад патохистолошки налаз
потврди дијагнозу, лекар ће одредити стадијум болести и одговарајуће начине лечења. То
ће бити један поступак или
комбинација више њих: операција, зрачна терапија (радиотерапија) и хемотерапија.
Истраживање здравља становништва Србије 2013. показало је да је превентивни преглед за рано откривање карцинома грлића материце (Папаниколау тест) урадило 57,1%
жена животног доба од 25 до
69 година. Примећено је да су
млађе особе далеко одговорније према свом здрављу, док
с повећањем година живота жене све ређе обављају папатест.
Забрињава чињеница да ову
анализу уради тек свака трећа
жена старости 65–69 година.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Посна пита

Састојци: 500 г брашна, 250 мл киселе воде, 75 мл уља, две кашике шећера и 25 г свежег квасца.
Фил од ораха: 250 г млевених ораха, 250 г шећера у праху, један
ванилин-шећер и пекмез од кајсија.
Фил од мака: 250 г млевеног мака, 250 г шећера у праху, један
ванилин-шећер, мало нарибане корице лимуна и пекмез од вишања
или шљива.
Припрема: Размутите квасац у мало топле воде, додајте кашичицу шећера и брашна и оставите да надође. Измешајте брашно и шећер, додајте припремљени квасац, киселу воду и уље, па замесите
тесто (додајте још мало брашна ако је потребно). Оставите да се одмара тридесет минута.
Тесто поделите на три дела и обликујте јуфке. Сваку развијте у
правоугаону кору, па уз помоћ оклагије пренесите на подмазан плех
од рерне. Кору премажите пекмезом и поспите филом од ораха или
мака (може пола-пола). Развијте другу кору и поновите поступак.
Последњу кору не треба да премазујете филом, већ је само мало избоцкајте виљушком. Пеците на 200 степени око тридесет минута.
Охлађену питу исеците на штанглице и поспите шећером у праху
(можете користити и чипкасти папир и преко њега посипати шећер
да бисте добили лепу декорацију). Ако желите, колачиће са орасима можете премазати пекмезом и посути сецканим или млевеним
орасима, изгледаће врло лепо.
Напомена: ово је врло издашан колач, тако да можете преполовити састојке за фил и пола пите направити с маком, а пола са орасима. Пита је све укуснија што дуже стоји.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НАРЕДНА АКЦИЈА 30. ЈАНУАРА

Господин Погрешни

Прошле недеље више
од сто давалаца
Резерве ниске током
целе зиме
Будите хумани,
спасите некоме
живот
Као што је већ познато, због
законских измена, добровољни даваоци крви од септембра
крв више не дају у Служби
трансфузије Опште болнице,
већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног
крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то само средом, од
9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине.

Браво, момци!
У ово доба године резерве
су увек ниске, па Завод ових

Фото: Црвени крст Панчево

дана упорно апелује на грађане да се одазову акцијама давалаштва у својим градовима.
Панчевке и Панчевци су тај
апел озбиљно схватили, па је
тако у три прошлонедељне акције – градској, као и у ванредним акцијама у Гимназији
и МЗ Качарево – прикупљено
више од сто јединица крви.
Посебно су се добро показали
гимназијалци: њих више од
педесет окупило се у петак,
18. јануара, у школској сали
како би дали крв. Због овако
масовног одзива, трајање акције морало је да буде продужено, због чега је физичког у
тој сали био одложен. Захва-

љујући разумевању Зорице Помар, директорке Гимназије,
акција је потрајала све док и
по след њи за ин те ре со ва ни
омладинац није обавио овај
хумани чин.
Наредну прилику да дате крв
и тако некоме спасете живот
имаћете у среду, 30. јануара,
од 9 до 12 сати. Крв могу дати
све здраве особе мушког и женског пола од 18 до 65 година
уколико задовоље медицинске
услове и критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања код мушкараца је најмање три месеца, а код жена најмање четири месеца.

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

Грип засад под контролом
Иако Светска здравствена организација и Европски центар
за превенцију и контролу болести потврђују да се активност вируса грипа континуирано повећава у европском региону, епидемиолошка ситуација у Србији у вези са оболевањем од грипа тренутно је стабилна – саопштили су из Института „Др Милан Јовановић
Батут”. Према подацима популационог надзора који на територији Србије спроводе „Батут” и мрежа института и завода за јавно здравље, од почетка сезоне 2018/2019. до сада
пријављено је укупно 52.580
оболелих од обољења сличних
грипу.

У случају појаве
симптома: повишене
температуре преко
38 степени и сувог
кашља, отежаног
дисања и болова у
мишићима и зглобовима, јавите се изабраном лекару.
У недељи од 7. до 13. јануара у Србији је забележено 4.968
случајева обољења сличних грипу, са ин ци ден ци јом од
68,44/100.000 становника. Највећи број оболелих бележи се
код деце у узрасној групи од
нула до четири године. У „Батуту” објашњавају да ови подаци говоре да је интензитет активности вируса грипа низак,
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односно да је испод епидемијског прага за Републику Србију, као и да је присутна спорадична географска распрострањеност. До сада потврђени случајеви грипа јесу с територије
града Београда, нишавског, јужнобачког, расинског, поморавског и јабланичког округа.
Реч је о вирусима типа А (Х1Н1
и Х3Н2), који се и налазе у саставу вакцине предвиђене за
ову сезону.
У саопштењу „Батута” наводи се да је крајем 2018. године
у нашој земљи имунизација
против грипа постигла висок
обухват циљне популације, чиме је и потрошња вакцина, која се сматра основном мером
заштите, била виша него претходних година.
– Количине вакцина против
грипа којима располажемо редовно се прерасподељују преко института и завода за јавно
здравље и ова активност је континуирана. Према подацима с
целокупне територије Републике Србије, ово је, по одзиву становништва на имунизацију против грипа, једна од
нај у спе шни јих се зо на у по следњих десет година – кажу
у „Батуту”.
У случају појаве симптома
грипа: повишене температуре
преко 38 степени и сувог кашља, отежаног дисања и болова

у мишићима и зглобовима, јавите се изабраном лекару. Обавезно одлежите и узимајте до-

ста течности: супа, негазираних сокова, лимунаде и чајева.
Лекове користите искључиво
по савету доктора. Ако сте болесни, избегавајте руковање,
грљење и љубљење. Уколико
кијате и кашљете, покријте уста
и нос марамицом, а након што
је употребите, одмах је баците
у канту за отпатке. Редовно перите руке текућом водом и сапуном и често проветравајте
просторије у којима боравите.
Старије особе и хронични болесници посебно треба да поведу рачуна о свом здрављу,
будући да због њиховог слабијег имунитета грип може донети озбиљније компликације
и последице.

И ТО СЕ ДОГАЂА

Необична крађа на
неочекиваном месту
Саопштење које нам је ове неде ље сти гло из По ли циј ске
управе могло би се без претеривања објавити у оквиру рубрике „Веровали или не”.
На самом почетку тог саопштења не наводи се ништа неуобичајено. Тамо, наиме, стоји да ће припадници Министарства унутрашњих послова
у Панчеву, по налогу надлежног тужилаштва, поднети кривичну пријаву против жене с
подручја Алибунара, старе 32
године, због постојања основа
сумње да је извршила кривично дело крађа.
Но занимљив део тек следи. У наставку се наводи да
постоји сумња да је дотична
жена у среду, 16. јануара, ове
године, баш испред зграде Полицијске управе у Панчеву,
украла ни мање ни више него
– дечја колица! Учинила је то
док је мајка с дететом била у
згради.

Као што се дало и очекивати, полиција је убрзо идентификовала осумњичену и пронашла украдена колица, која
су враћена власници. Мотиви
оваквог сулудог чина остали су
познати само крадљивици.

Књига „Господин
Погрешни” Мирјане Бобић Мојсиловић је роман о сликару, нарцису, љубавницама, о слика ма, умет но сти,
чудном пријатељству. О себичности.
О страху од љубави, страху од везивања и страху од смрти. Слике нагих жена на изложби у
Београду отварају ризницу
прича о еросу и танатосу, о
промашеним љубавима и једном успешном и усамљеном
животу уметника који је волео своја дела више од својих муза.
Мирјана Бобић Мојсиловић је списатељица и сликарка. У „Лагуни” је објавила

романе „Дневник српске домаћице”, „Азбука мог живота”, „Мушка азбука”, „Тражи
ме” и „Твој анђео чувар”. Сви романи Мирјане Бобић Мојсиловић су бестселери и
остају месецима на врху „Лагунине” топ-листе. Дванаест њених
наслова објављено је у Француској, Италији, Чешкој, Хрватској, Словенији и Македонији. Ауторка је неколико самосталних изложби слика. Била је један од првих аутора –
самосталних издавача у Београду. Неколико пута је добила награду „Златни бестселер” и добитница је „Златне
значке” Културно-просветне
заједнице Србије.

Два читаоца који до среде, 30. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
сте ви имали неку погрешну особу за коју сте мислили да је
права?”, наградићемо по једним примерком књиге „Господин Погрешни” Мирјане Бобић Мојсиловић. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Џулијет
У учмалом градићу
на енглеској обали
Ени воли Данкана –
или бар мисли да га
воли, јер је одувек
било тако. С друге
стране, Данкан воли Ени, а онда је наједном више не воли. И тако Ени престаје да воли Данкана и почиње да живи само
за себе. Упушта се у преписку
мејловима с Такером Кроуом, пензионисаним рокером,
који већ двадесет две године
није написао ниједну песму,
а који је уједно највећа опсесија њеног дечка Данкана. Невероватна присност развија се
између ово двоје усамљених
људи који трагају за нечим
што никад нису имали.

Такер је уморан
(и тога је ужасно
свестан) од живота
у руралној Пенсилванији са својим
синчићем Џексоном – његовом једином надом за искупљење после свих
емотивних, породичних и уметничких крахова. А онда се на
музичком тржишту појављује акустична верзија његовог
највећег албума. Такер са
Џексоном лети преко Атлантика да се суочи са својим
бившим женама и децом
(што тек откривеном, што
давно запостављеном), у истој земљи у којој живи његова нова, интригантна пријатељица са интернета.

Два читаоца који до среде, 30. јануара, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
имате потребу да стално испуњавате нечија очекивања?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Џулијет” Ника
Хорнбија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ђаволска посла
У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли имате правила по којима радите
одређене ствари. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Правило 5 секунди” Мел Робинс
за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Наравно да се у свему
придржавам врло строгих
правила, али њихова примена и за мање од пет секунди
некако увек устукне пред
околностима, финансијама,
временом, кондицијом, сунцем, ветром, снегом или вољом, туђом или мојом.”
063/7830...
„Наравно. Пошто желим да
смршам после празника, моје најновије правило је да пробушим виљушку. Не, не, не
кашику – виљушку. Па нисам
се од супе угојио.” 069/2455...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање шта су по њима ђаволска посла. Они ће освојити по један примерак књиге „Ђаво и његови анђели”
Курта Флаша.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Ђаволска посла су моја
примања. Чим легне плата,
одмах и нестане. Оде на неке
силне минусе на картицама
за које не знам чији су ни откуд код мене.” 064/0148...
„Кад мој школски другар,
који је једва завршио основну школу, одједном постане
председник месне заједнице, то мора да су нека ђаволска посла...” 062/2137...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.
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ИЗ АРХИВА – БОЖИДАР ЈОВОВИЋ

РАЗГОВОР БЕЗ ПОВОДА: БРАНИСЛАВ ПРИНЦИП, АКТИВИСТА

Ми горимо ватром...

ПОМИРЕЊЕ, ЈОКО ОНО И
СРБИЈА НА ХЕМИЈИ

Током своје дуге и богате историје Панчево је било пребивалиште бројних уметника, међу
којима многи заузимају зна-

нестварне митске јунаке. Предавао је ликовну уметност у
многим панчевачким школама и његови ученици памте га
и данас. Преминуо је 19.
децембра 2010. године у
Панчеву.
С обзиром на то да се
ове го ди не обе ле жа ва
шездесет година од оснивања групе „Панчево 5”,
овај текст је начин да се
подсетимо неких од чувених, а можда заборављених скулптура Божидара Јововића.
1. Споменик родољубима стрељаним 10. и
14. марта 1942. године
налази се на десној обали Тамиша, на путу Панчево–Београд. На том
месту је страдало 125
панчевачких и зрењанинских бораца, а споменик је постављен 1972.
године на предлог борачке организације из
Панчева.
2. У образложењу коСпоменик стрељаним родољубима је је Савез бораца из Дечајно место у самом врху југо- бељаче упутио панчевачком
словенске и српске ликовне архиву, стоји да Споменик реуметности. Свако време носи- волуцији у Дебељачи симболо је своја обележја и оставило лизује Народноослободилачуметничког трага на трговима ку борбу, а на њему, поред
и улицама у граду, па ни
пе ри од на кон Дру гог
светског рата није изузетак. Било је то време
промена, градње и препо ро да, та ко да су и
уметници тога доба били понети духом који је
славио освојену слободу
и једнакост.
Божидар Јововић, панчевачки уметник и педагог, у Панчево је дошао 1953, након што је
за вр шио
Ака де ми ју
уметности у класи Томе
Росандића и Лојза Долинара. Као вајар и сликар, изложбену активност започео је у фабрици „Трудбеник” са суграђанима уметницима Ксенијом Илијевић и Божом Јанковићем. Неколи ко го ди на ка сни је,
1958, заједно са Стојаном Трумићем, Ксенијом Илијевић, Јованом
Витомировим и Добриво јем
Во ји но ви ћем,
осни ва чу ве ну гру пу
„Пан че во 5”, чи ји је
уметнички опус познат
Споменик револуцији у Дебељачи
далеко изван граница нашег града. Божидар Јововић фигуре и рељефа, стоји и натбио је први академски образо- пис на српском и мађарском
вани вајар у Панчеву и 1974. језику: „Ми смо та река коју
године ангажован је као град- тражиш, братство је име њески уметник. Специфичност но”. Споменик је рађен у бронзи, а откривен је 1961.
године.
3. Споменик слободи
и НОБ-у у Де ли бла ту
откривен је 1964. године и састоји се од бетонског рама распукнутог и раздвојеног у горњем де лу, ка не бу, с
људ ском фи гу ром ве ћом од природне величине, птицама и круговима у бронзи. Сам вајар у образложењу каже да фигура представља пробуђеног дива и
да се зато трудио да не
делује сувише снажно и
патетично, у превеликом замаху, већ лежерно и смиреног израза,
као човек када се буди
из дубоког сна.
„Симболика је јасна и
свако је тумачи према
свом нахођењу: рам од
бетона симболише окупацију и фашизам, а фигура борца партизана. У
основи свега је симбол
Споменик слободи у Делиблату
победе добра, нежности
његовог рада, између осталог, и хуманизма над мрачним сиогледала се и у томе што је лама. Човек на споменику кроз
мeђу првим југословенским ва- распукнути рам гледа у небо, у
јарима борце у рату предста- слободу, у будућност”, написао
вљао као људска бића, а не као је Јововић.

Бранислава Принципа суграђани познају као активисту и
председника хуманитарне организације „Нова +”, која пружа подршку припадницима социјално и здравствено угрожених група. Мањи је број оних
који знају да је Бане директан
потомак Гаврила Принципа. За
ову чињеницу јавност је сазнала када је на Дан примирја, 11.
новембра прошле године, пружио руку Анити Хохенберг, праунуци Франца Фердинанда, у
историјском помирењу, које су
пропратили бројни домаћи и
светски медији.
ПАНЧЕВАЦ: Како је дошло до
„историјског помирења” и како си га ти доживео?
БРАНИСЛАВ ПРИНЦИП: На
помирење ме је позвао Игор
Фридрих Петковић, оснивач
уметничког удружења „Артебре” из Граца. Та уметничка
група организовала је манифестацију „Први светски мир” поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату.
У оквиру манифестације желели су да организују симболично помирење између породица Принцип и Хабзбург и зато су позвали принцезу Аниту
Хохенберг, праунуку Франца
Фердинанда, и мене. Идеја ми
се учинила интересантном и
симболичном, тако да сам пристао. Сусрет је организован у
Грацу, родном месту надвојводе Фердинанда, а истовремено
је то град у којем је мој деда
Никола, Гаврилов млађи брат,
студирао медицину. Неко време је с баком живео тамо, тако
да Грац и на тај начин повезује обе породице.
• Како је догађај био организован?
– Прво је приређено упознавање на брду изнад Граца, у
једном ужем кругу званица.
Сам тај први сусрет био је помало на дистанци и званичан,
али уз ручак смо већ начели
неке друге, опуштеније разговоре о путовањима, музици и
сличним стварима, тако да је
све постало спонтаније. Званичном делу програма присуствовали су бројни аустријски

политичари, државни званичници, уметници, али ми смо
већ били сасвим опуштени, иако у центру медијске пажње.
Сусрет је био изузетно пријатан. Анита је жена овог времена. Како каже, увек је сматрала да ми наследници не треба

да будемо оптерећени хипотеком прошлости. Идеја да дамо
пример помирења, обома нам
се допала. Многима се допала,
тако да смо добили позиве за
неке сличне манифестације.
Био је тамо Валентин Инцко,
председник Међународне заједнице у Босни, и он је предложио да дођемо у Сарајево.
Такође имамо позив из Украјине. Јоко Оно, Ленонова удовица, позвала нас је да будемо
део њеног перформанса који
ће бити одржан на Петроварадину ове године.
• Какве су биле реакције присутних?
– Људи су изузетно позитивно реаговали на овај чин. Интересантан је податак, рецимо,
да је мој деда Никола, као што
рекох, Гаврилов рођени брат,
одмах након Првог светског рата, 1918. године, од Републике
Аустрије добио државну стипендију и тако завршио медицину. То је свима било чудно, а
у Грацу на манифестацији ова
чињеница изазвала је велики

аплауз публике. Иначе, могу рећи да је публика читав догађај
изузетно емотивно доживела.
Било је људи који су плакали.
Много људи прилазило је да честита, да се слика с нама, да
узме аутограм. Заиста су то сматрали историјским догађајем.

• У медијима се могло наћи
како потомак Гаврила Принципа води један сасвим обичан
живот. Они који познају рад твоје организације не би се сложили с тим. На чему сада радиш?
– Управо смо завршили документарни филм о хемијским
и халуциногеним дрогама „Србија на хемији”. Иначе, у последње време сам радио неколико документарних филмова

на тему оболелих од ХИВ-а и о
зависницима. Пошто сам човек
с много интересовања, никада
не знам куда ће идеја да ме одведе. Сада сам више заинтересован за јавно заступање за промене политика и законских процедура у области наркоманије
и сузбијања дрога. Од прошле
године сам и званично партнер
Националне канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије. Наш закон засад не
дефинише јасно неке појаве и
не прави разлику између криминалне сфере, у коју спада
продаја дрога, и личне употребе. Треба радити на унапређењу закона да би борба против
наркоманије била успешнија.
Данас већина људи, поготову
младих, лако долази у контакт
с дрогама, а друштво се генерално врло мало бави тиме.
• Да ли су у нашем друштву
непријатне теме попут дроге и
ХИВ-а и даље на неки начин
табу?
– Сматрам да је наше друштво током седамдесетих и

осамдесетих година по свим
питањима људских права, па и
тема попут ових, ишло у корак
са светом, а у неким моментима бивало и испред света. Онда смо током деведесетих година доживели регресију и вратили се педесет година уназад.
Ситуација у јавном говору и
медијима код нас је као што је
била између два светска рата.
Друштво се уназадило.
• Како ћемо напред и куда,
можемо ли да превазиђемо овакво стање?
– Срећом, нисмо острво, тако да се утицаји са стране преносе, па до нас ипак стижу
европски и светски утицаји. И
у свету је сада у тренду јак покрет за међународну промену
политике према дрогама, јер
се показало да светски рат против дрога нема задовољавајући ефекат. Од седамдесетих година наовамо у борбу се улажу
све већа средства, али се круг
корисника и производње дрога повећава, а криминалне групе јачају. Зато се у западним
земљама инсистира на либерализацији политике која се односи на дроге, а ефекти превенције се повећавају. Строга
рестриктивна политика производи контраефекат уколико се
млади починиоци због мањих
кривичних дела смештају у затвор где долазе у контакт с криминалним окружењем и још
опаснијим супстанцама. Потребно је створити простор да
се полиција и тужилаштво на
прави начин боре против про-

даје дроге и озбиљног криминала. То су теме које ме окупирају и којима се бавим.
• Шта мислиш о савременом
времену у којем живимо? Како се ти у њему осећаш и сналазиш?
– Свако време је једнако добро, али људи увек доживљавају да је оно што је прошло
боље. Зато што се све лоше
ствари забораве, а оно добро
остане. Никада не оцењујем
време у глобалу, већ верујем
да су неке ствари боље, а неке
горе. За сваког постоје неке
околности у којима се снађе,
као и оне у којима не. Трудим
се да живим свестан свега што
ме окружује, да промишљам
и радим на ономе што ме интересује. Онда је све и увек
добро.

Страну припремила

Биљана Павловић
Симић
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ (3)

И ОПЕТ ТО ЈАВНО-ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО
Како су у протеклој години
функционисала панчевачка насељена места, шта је урађено,
а шта није, или бар не још увек,
рећи ће у првим јануарским
издањима „Панчевца” челници скупштина сеоских месних
заједница.
Они ће уједно и најавити шта
грађани који су их бирали могу да очекују у тек започетој
години.
У актуелном броју говориће
представници преосталих села
– Долова, Качарева и Иванова.
Доловци су ове године могли
највише да се похвале првом
фазом улепшавања трга испред
Дома културе, када је освежено и аутобуско стајалиште.
Заменик председника месне
скуп шти не Бог дан Ан ку цић
очекује да ће тај пројекат ове
године бити окончан.
– За нас је од великог значаја и уре ђе ње ка на ла по ред
спортског центра, који представља колектор атмосферских
вода из других делова села. Лане је требало да буду асфалтиране четири улице, али нажалост нису. Надамо се да ће до
тога доћи у најскоријој будућности, јер имамо све што је
неопходно – од грађевинских
пројеката до локацијских дозвола. С друге стране, постигнут је договор са онима који су
инвестирали у ветропарк „Чибук 1” да се асфалтира део трасе од Трга ослобођења преко
Улице 7. јула до излазног пута
ка Девојачком бунару. Разлог
је у томе што су њихова возила
туда пролазила с неприкладним теретима и оштетила коловоз – истиче Анкуцић.
Када је реч о друштвеним
активностима, он апострофира могућност за добијање Фестивала Румуна Војводине.
– То не бисмо могли да нам
Град није дао гаранцију у виду
обезбеђених милион и петсто
хиљада динара. Овако, већ смо

МЗ Качарево годинама одржава и биваторијум
конкурисали, а следеће недеље, ако све буде како треба,
требало би да и званично добијемо сагласност да у августу
организујемо тај знаменити догађај – најављује заменик председника доловачке скупштине.
У прошлој години Качаревци су успели да очувају инфраструктурне ресурсе, што, како
каже председник тамошње скупштине Бранко Бокун, не би било могуће без сарадње с локалним комуналним предузећем.
– Они су ревносно бринули о
изузетно много зелених површина, па о заштитним појасевима, трговима и парковима, а
водили су рачуна и о сеоском
сметлишту и СРЦ-у „Језеро”. Ту
су и спортска хала и биваторијим, за које плаћамо струју и
одржавање, а било је и озбиљнијих интервенција због кварова. Све наведено подмиривали
смо са укупно 6,6 милиона, што
нам је следовало од Града, колико ћемо отприлике добити и
ове године – каже Бокун.
Пратећи сугестије с тих виших инстанци, у ишчекивању
јавно-приватног партнерства,
Качаревци су припремили пројекте, као на пример за асфал-

тирање Виноградске улице, израду тротоара у Улици Народног фронта, затим за систем
отворених кишних канала у целом селу и изградњу канализационе мреже, што им је сваке године први приоритет.
– Сва та документација предата је Граду, одакле је најављено да би путем јавно-приватног партнерства требало да
добијемо макар нешто од тога. Треба напоменути и да је у
октобру, као покрајинска инвестиција, уређен велики дренажни канал, који служи за
прихват атмосферских вода из
других улица. Од битнијег, ту
је још само аутобуско стајалиште у Фискултурној улици,
за које је Град водио јавну набавку, уз лицитирани износ од
око милион динара. Изградња је мало застала због лошег
времена, али ће бити настављена чим се временске прилике поправе. Морам да захвалим Агенцији за безбедност саобраћаја, посредством
које је у центру села постављена хоризонтална и вертикална сигнализација, односно
шест лежећих полицајаца, као
и тротоар од Улице маршала

Тита до Херцеговачке – наводи пред сед ник ка ча ре вач ке
скупштине.
Када је реч о Иванову, може
се рећи да је минула година у
инвестиционом погледу била
колико-толико успешна.
Према речима првог човека
села Јошке Дудуја, реализована су два важна пројекта.
– Реч је о изградњи паркинга
на две локације – испред цркве
и игралишта ФК-а „Стрела”.
Поред тога, из буџета намењеног редовном одржавању санирали смо тротоаре и мостове
на раскрсницама. Припремали
смо и пројектно-техничку документацију за постављање асфалта у свим улицама без те
подлоге. То би, према обећањима из Града, требало да буде реализовано путем такозваног јавно-приватног партнерства. Напослетку очекујемо и
завршетак започетог вртића и
старт изградње капеле на месном гробљу. То би, уз поменуто асфалтирање, биле две
најзначајније капиталне инвестиције у овој години – истиче
Дудуј.
Речју, све сеоске очи упрте су
у јавно-приватно партнерство.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Запослени у ЈКП-у „Комбрест”
ових дана чисте сеоску депонију, а садили су и украсне
жбуниће код цркве и на ауто бу ским ста ја ли шти ма.
Представници Месне заједнице одржали су састанак са
стечајним управником „Мегапројекта”, на којем су покушали да реше проблем гасних прикључака. И даље је у
току хуманитарна акција „Чеп
за хендикеп”.
Банатско Ново Село: Месна
заједница је започела адаптацију таванског простора, у
којем ће бити направљене
просторије за удружења грађана. Емисија РТС-а „Знање–
имање” биће снимана наредних дана у Новом Селу. Школска слава Свети Сава биће
обележена у недељу, 27. јануара, у 11 сати, у Дому културе, пригодним програмом.
Долово: Удружење винара и
виноградара „Свети Трифун”
формирало је организациони
одбор „Доловачке винаријаде”, која ће почети 2. фебруара на градској Зеленој пијаци, иако је незванично већ
стартовала промоцијама вина у Долову. Школска слава
Свети Сава биће обележена у
недељу, 27. јануара, приредбом у основној школи од 13
сати, док ће у Дому културе
од 17 сати бити одржана Светосавска академија.
Глогоњ: Школа ће пригодним програмом у Храму светих Петра и Павла у 10 сати
обележити школску славу Свети Сава. Бесплатни офталмолошки прегледи организовани су у среду, 23. јануара, у
Дому културе.
Иваново: Двадесеторо ученика нижих разреда у петак, 18.

Џакови пуни „чепова за хендикеп”
да се људска доброта покаже
на делу.
То се односи и на грађане
Брестовца, који су се већ доказивали по племенитости, а овог
пута су то учинили на иницијативу Татјане Цветановић, директорке локалног ЈКП-а „Комбрест”.
– Имајући у виду да се зграда Месне заједнице налази у
центру села и да већина грађана туда пролази, помислила
сам да им можда не би било
тешко да своје чепове од употребљене пластичне амбалаже

доносе код нас. Тако је и било.
Нешто мало својих искоришћених затварача за флаше ставила сам у кутију у ходнику зграде, по неком кога сам срела,
поручила сам да смо започели
ту акцију и остало је само да
се радујемо посматрајући како се гомиле чепова из дана у
дан увећавају. Наши насмејани суграђани доносили су кесице, кесе, а један од њих, који
је остао анониман, сакупио је
пун џак. Рецимо, Ремза Кучевић нам доставља чепове које
јој шаљу рођаци из Србије и

Босне, а морам да похвалим и
Небојшу Петковића, Андријану Марковић, Рашу Агочевића
и многе друге – истиче Татјана Цветковић.
Епилог: осам пуних џакова
послато је удружењу „Чеп за
хендикеп”, што ће бити употребљено за набавку ортопедских помагала за особе са инвалидитетом. Ова организација је племенитим Брестовчанима упутила захвалницу и
уговор о сарадњи, а важна напомена је да акција и даље
траје.

Јабука: Млађа група Позориштанца „Мали принц” у петак, 18. јануара, у великој сали Дома културе одиграла је
дечју представу под називом
„Плава боја снега”.
Качарево: Према речима људи из Месне заједнице, изградња аутобуског стајалишта у Фискултурној улици
биће настављена чим се временске прилике побољшају.
У Дому културе су окречене
поједине просторије, међу којима и улазни ходник, у којем би требало да буде мини-галерија, а претходно ће
бити направљена конструкција за качење слика. У току
су припреме за „Сланинијаду”, која ће бити одржана од
16. до 20. фебруара.
Омољица: Слава Свети Сава
биће обележена у недељу, 27.
јануара, најпре литургијом у
Цркви Светог Николаја од 8
сати, а потом и свечаном академијом, која ће бити уприличена од 11 сати у школи.
Приредбу коју су спремили
ученици и полазници предшколске установе, отвориће
својом беседом Славица Лазић, рођена Омољчанка, а тренутно новинар и уредник радија Београдско-карловачке
архиепископије под називом
„Слово љубве”.
Старчево: Јелена Бадњевац Ристић, сликарка из Панчева, изложиће аквареле у четвртак,
24. јануара, од 19 сати, у галерији „Боем”. Дом културе приводи крају адаптацију просторија на другом спрату, где ће
бити смештени удружење жена и уметничка радионица.

У ТОКУ ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У БРЕСТОВЦУ

Хуманост је једна од људских
особина која, на срећу, још увек
постоји у сваком човеку. Иако
се понекад чини да је супротно, довољно је мало подстрека

јануара, отпутовало је на Дивчибаре на наставу у природи.
Предавање за пољопривреднике на тему заштите биља
одржано је у Дому културе.
Приредба поводом школске
славе биће уприличена у недељу, 27. јануара, од 10.30.
Сеоска библиотека обогаћена је новим насловима, који
ће, поред осталог, послужити и ђацима за активности у
пројекту „Читалићи”.

НОВА ПРЕДСТАВА „МАЛОГ ПРИНЦА”

Плава боја снега

НАРОДНИ ОРКЕСТАР ДОМА КУЛТУРЕ НИЖЕ ГОСТОВАЊА

Новосељани поново показали умеће у Словенији
Већ дуго Народни оркестар Дома културе из Новог Села слови за један од најбољих у земљи, а неретко је у прилици
да своје умеће покаже и ван
граница наше земље.
Тако су ови врсни музичари
последњи пут гостовали у Словенији, од 11. до 14. јануара,
када су учествовали на концерту поводом прославе српске
Нове године. Организатор и
домаћин тог догађаја било је
друштво „Вук Караџић” из места Радовљице, покрај Јесеница, а Новосељани већ годинама тамо радо учествују и остављају одличан утисак.
Иначе, Народним оркестром
већ пу них пет на ест го ди на

руководи професор Жанијел
Шубља.
– Реч је махом о веома младим људима, који су не тако

давно завршили школе и факултете музичке уметности у
Београду, Новом Саду и Темишвару. Поред њих, у оркестру

свирају и оформљени музичари, односно врхунски солисти
на својим инструментима. Негујемо богат репертоар српске
традиционалне, као и румунске народне и концертне музике. У последњих седам-осам година освајали смо много значајних признања, попут прошлогодишње награде за најбољег на Покрајинској смотри
фолклора у Руми, а за то време
успоставили смо добру сарадњу и с много српских ансамбала из иностранства, попут наведеног друштва из Словеније,
као и сличних из Швајцарске,
Италије, Немачке, Аустрије,
Француске, па чак и из Америке и Канаде – наводи Шубља.

Млађа група јабучког Позориштанца „Мали принц” у петак, 18. јануара, у великој сали Дома културе извела је
премијеру дечје представе под
називом „Плава боја снега”.
Према речима Драгане Вујасиновић, заслужне за сценарио и режију, у стварању
овог комада, у трајању од месец и по дана, учествовала су
предшколска и школска деца до четвртог разреда.
– Радња се одиграва око
виле Плавојке, која у једном
моменту отима торбу Деда
Мразу с намером да изведе
чаролију, то јест да замрзне
време, а жеља јој је и да увек
пада плави снег. Међутим,
губи књигу чаролија и ту
креће заплет. Уз много музике и вратоломија, добро

ипак побеђује и све се враћа
у нормалу – наводи Вујасиновићева.
Представа је трајала пола
сата, а на крају је препуна сала овацијама наградила мале глумце.
Улогу виле Плавојке тумачила је Ања Мутић, док су свој
допринос дали и Мила Ристић,
Нађа Петковски, Андреа Јаневски, Николина Чуљаковски,
Анђела Петковски, Николина
Трајчић, Анастасија Ђокић, Јована Јовчић, Милан Тренговски, Алекса Загорац, Милош и
Милан Вујасиновић...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Петак, 25. јануар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција збирке поезије „Плаве песме нема више” Миливоја Јовановића.
Недеља, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: Светосавска академија.
Од понедељка до петка, 28. јануара – 1. фебруара, читаоница Градске библиотеке: под покровитељством Руског центра за
науку и културу „Руски дом” у Београду у организацији Друштва српско-руског пријатељства „Словенска унија” и Градске
библиотеке Панчево биће одржана „Недеља руског филма”.

Музика
Четвртак, 24. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.
Петак, 25. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: балетска представа „Петар Пан”.
Петак, 25. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
џез вече „Kanzas City”.
Понедељак, 28. јануар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Бојана Тирменштајна и Вука Драгичевића.
Понедељак, 28. јануар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

Изложбе
Четвртак, 24. јануар, 19 сати, галерија „Боем” Старчево: изложба акварела Јелене Бадњевац Ристић.
Четвртак, 24. јануар, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба фотографија „Природа у фрејму”.
Петак, 25. јануар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција књиге „Одавде до срца” Дијане Милановић.
Среда, 30. јануар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба Ликовног салона „30 x 30” Културног центра Зрењанина под називом „Еволуција добра – еволуција зла”.

Представе
Субота, 26. јануар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Нинџа корњаче”.

НА СЦЕНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Код шејтана или једна
добра жена
У среду, 30. јануара, у 19.30,
биће изведена представа „Код
шејтана или једна добра жена” Сање Савић.
То је прича о трпљењу и
покушају побуне против њега и о самоослобађању једне
жене које је дошло прекасно
у њеном животу да би успело. Представа говори и о простору и времену који су само
наизглед садашњи и савре-

МОЈ

мени, али који испод маске
псе у до мо дер но сти и да ље
крију дубоко традиционалне, ритуалне и мизогине улоге које су у животу додељене
женама.
У представи играју Јасмина Вечански, Михаела Стаменковић, Ивана Недељковић, Михаило Лаптошевић,
Игор Боројевић, Младен Вуковић и Милан Алексић.

избор МОЈ

Светло између океана
Анита Ђорђевић,
доктор стоматологије
КЊИГА „Светло између океана” аутора М. Л. Стедмана,
по којој је скоро снимљен и
филм, изузетно ме је дирнула, иако сам је одавно читала, те ми је и даље прва за
препоруку. Нежна љубавна
прича, смештена у необично окружење, а у мојој омиље ној зе мљи, Ау стра ли ји.
Још једна ствар коју обожавам је море, које скрива највеће тајне и битан је фактор
у овој причи. За оне што воле потресне, истините животне приче које дирају право у срце, ово је моја препорука. Филм је такође добар,
али је књига ипак на првом
месту.
СЕРИЈА: Медицинска драмска серија „Grey’s Anatomy”
америчке ТВ куће ABC. Невезано за то што сам део медицинске струке, ова серија
ми је омиљена већ дуго. Приказује се већ петнаеста сезона, а свака нова епизода је

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СТЕФАН СТАНОЈЕВИЋ, ПЕСНИК

ПРВИ РОЂЕНДАН КЊИЖЕВНОГ ДРУЖЕЊА
У среду, 16. јануара, обележен
је први рођендан књижевног
дружења „Punchtown Poetry”,
које се одржава сваког месеца
у клубу „Погон”. Овим поводом разговарали смо са уредник серијала песником Стефаном Станојевићем и гостом Вукашином Штрекером.
ПАНЧЕВАЦ: Књижевно дружење „Punchtown Poetry” прославило је први рођендан. Да ли
се ваш првобитни план реализује онако како сте замислили?
СТЕФАН СТАНОЈЕВИЋ: Да
будем искрен, кад су ме људи
из „Погона” позвали прошле године са идејом да будем уредник серијала књижевних вечери, нисам знао шта да очекујем. Окупљање таквог карактера захтевало је од организатора
и уредника одређену дисциплину, однос и континуитет. Наравно, олакшавајућа околност
била је то што је између нас постојала вишегодишња сарадња,
па су ми указали пуно поверење и дали одрешене руке при
реализовању програма вечери, гостију итд. Није ми
требало много како бих
размислио и прихватио
идеју. Стекао сам одређено знање о књижевности кроз студије и гостовао на разним серијалима посвећеним
поезији пре него што
сам започео самостална читања. Конач но сам имао
прилику да урадим
нешто више и племенито за свој
град, а то је учесталија промоција књижевности, и истовремено пружање шансе и простора младим, неафирмисаним ауторима. Задовољни смо развијањем серијала. Схватамо важност тога што радимо, прија
нам да се тиме бавимо и волимо то. Не можемо много погрешити.
• Пракса је да организујете
дружења једном месечно. Каква је заинтересованост учесника и публике?
– Промовишући стваралаштво младих аутора, серијал
привлачи претежно младу публику, заправо људе које је најважније заинтересовати за културна дешавања, књижевност
и поезију. У међувремену, мотивисали смо ауторе који би
желели да представе свој материјал јавно и почели су сами
да се јављају. Након летње паузе, од септембра, читања су
постала све посећенија. Заиста
је лепа слика имати пун локал
младих људи који деле љубав
и интересовање за књижевност.
• Колико је простор где организујете дружења важан за
посећеност ових догађаја?
– Простор игра велику улогу, можда највећу. На првом
месту, иницијатива је дошла

од власника места. Замислите,
некога занима да се такав тип
вечери одржава у његовом локалу, у неформалном амбијенту. Мислим конкретно на „Штаб
Погон”; можда на неком сличном месту ова идеја не би успела да заживи. Поклопило се
то да сви у организацији озбиљно приступају овој идеји.
• Какво је генерално стање
поезије у нашој земљи?
– Нажалост, стање целокупне књижевне сцене је забрињавајуће. Пре неки дан Влади мир Та ба ше вић је до био
НИН-ову награду за роман године и то је једна мала победа
за књижевност какву мислим
да треба оживети. Чини се да
је превише сујете међу књижевницима, људима у тој делатности, превише је користољубља, себичности и усредсређености на профит и углед.
Афирмисани, награђени, такође људи из институција и установа, као да се не могу заситити лич-

ним заслугама и хвалоспевима који им се упућују. Па ни у
позним годинама живота, кад
се подразумева да су стекли
одређено књижевно искуство
и знају како је бити млад, непознат, тешко се пробити или
привући пажњу. Можда су заборавили колико је важно добити шансу, подршку, бити прочитан или читати јавно. Поезија се међу издавачима, књижарама и дистрибутерима котира најниже када је придавање значају данас у питању. Трудићемо се да то променимо у
свести читалаца и поштовалаца, бар у нашем граду.
• Поред тога што правите
дружења с писцима, свој простор у оквиру ових вечери имају и музичари?
– До почетка лета угостили
смо десетак младих музичара,
а неколико младих фотографа
често је бележило дешавања,
желели смо да обухватимо људе који се тиме баве. Од септембра су се дешавале само
књижевне вечери које су подељене у два дела: у првом је била промоција књиге неког младог аутора, у другом је неколико локалних песника или песника из других средина представљало своју поезију. Музика
је недавно добила своје вечери

у „Погону”, под називом „Уговор са Кебом”, а на њима ће
Константин Марчетић и гости
уживо свирати своја дела или
инструменталне импровизације. Наредно музичко вече је у
недељу, 20. јануара, од 21 сат.
• У ком правцу планирате да
се развијате?
– У овој години пожелели
смо да, поред неафирмисане
поезије, којој ћемо остати првенствено наклоњени, панчевачкој пу бли ци
представимо и
не ка звуч ни ја
имена савремене
књижевности. Неке од аутора којима
би се ова идеја свидела, некога с много
ауторског и читалачког искуства вољног
да их подели младима. Квалитетне писце.
Прво књижевно дружење
у 2019.
Први писац који је представљен
у 2019. години је Вукашин Штрекер, који је говорио о својој књизи „Издах одрубљене главе”. Он
је рођен 1978. у Београду. Одрастао је у Панчеву, а од 2003.
живи у Њујорку. Објавио је три
збирке поезије: „Говори гласно
и води пса са собом!” („Стари
простор”, Нови Сад, 2008), „Колико је сати у Њујорку?” (ЛОМ,
Београд, 2013) и „Амерички кошмар” (ЛОМ, Београд, 2015),
која се нашла у ужем избору за
Октобарску награду града Београда. Његов дебитантски, самоиздати роман „Паклена шљива” нашао се у ужем избору на
конкурсу ВБЗ-а за најбољи необјављени роман у региону 2011.
Други роман, „Забрана употребе ватре и воде” (Књижевна радионица Рашић, Београд, 2014),
био је у ужем избору за НИНову награду. Свој трећи роман,
„Срчаност” (Књижевна радионица Рашић, Београд), објавио
је 2016.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли пишете
са мо на срп ском или и на
енглeском језику?
ВУКАШИН ШТРЕКЕР: Пишем искључиво на српском,

али однедавно преводим све
што на пи шем на ен гле ски.
Мало људи зна да имам званично звање преводиоца. Много ми помаже и супруга, која
је рођена Американка и филолог по образовању. Једна од
мојих прича у енглеском преводу недавно је уврштена у
ужи избор за престижну награду „Џон Стајнбек” у Калифорнији.
• Шта вас нај ви ше ин спирише?
– Највише ме инспиришу издржљивост и срчаност.
• Шта мислите о дружењима
какво је „Punchtown Poetry”?
Колико је то важно за младе
ауторе?
– Поносан сам што такво
дружење постоји у граду у ком
сам провео формативне године. Стефан и његова екипа су
доказ да још увек има квалитетне омладине и да ће је увек
бити. Колико знам, оваквих догађаја је више него икад, широм Србије. Имамо одличну
поезију и песнике на почетку
21. века. Штета што више људи не зна за њих.
• Шта је вама било најважније на почетку каријере?
– Најважније је превазићи
страх од дељења својих речи
и мисли са светом. Једнако је
ва жно искре но се оду ше вљавати над добром и згражавати над лошом поезијом.
Треба пронаћи добре менторе
и слушати њихове савете, али
не безусловно, не када се косе
с тво јим нај ду бљим ин стинктима.
• Да ли више волите да пишете прозу или поезију?
– То је тешко питање. Осећам се важније кад пишем прозу, али лепше када пишем поезију.
• Реците нам нешто о вашој
последњој књизи „Издах одрубљене главе”.
– Ово је, први пут, збирка
љубавне поезије – од почетка
до краја. У претходним збиркама су помало предњачиле
друштвенополитичке и ангажоване песме, а овог пута сам
се вратио на извор.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ ЦРТАЊА

Цртежи и радови на папиру
занимљива и никад није досадна. Серија је названа по
књизи „Анатомија људског
тела 1858” Хенрија Греха.
Изузетно веродостојно представљен је живот лекара, хирурга и осталог медицинског
особља, као и пацијената. Уз
све то, ради се и о љубави.
МУЗИКА: Себе никад нисам
сматрала врсним познаваоцем музике, па ми се тако с
годинама мењао и музички
избор. Тренутно ми је, с обзиром на то да учим грчки
језик, занимљива њихова музика. Весела је, ведра и симпатична. Телефон ми звони
као песма популарне грчке
певачице Деспине Ванди „Oti
oneirevomoun”.

У га ле ри ји До ма омла ди не
Панчево у уторак, 15. јануара,
отворена је изложба цртежа и
радова на папиру полазника
Школе цртања коју води академски сликар Зоран Деранић.
Радове је изложило двадесет троје аутора, од којих се
неки професионално баве цртањем, један број људи долази
из хобија, а највише је оних
који се припремају за упис на
академије.
– Ретко када сам овако уживао у поставци једне изложбе.
Мислим да је ово круна мог рада у последњих девет месеци.
Сви су показали висок ниво рада и осветлали образ Школе цртања – рекао је Зоран Деранић.
Своје радове су представили: Шандор Шеберле, Никола

Комосар, Љубомир Јовановић,
Би ља на Шар че вић, Ми лан
Пет ко вић, Са ша Вит ник,

Бојана Војиновић, Радован Бабић, Мирослава Вукомановић,
Ивана Вуко мано вић Живој-

нов, Снежана Бувач, Катарина Гујаничић, Катарина Ракић, Невена Стојинов, Владан
Да бић, Ма ша Здрав ко вић,
Игор Игњатовић, Предраг Дечов, Магдалена Грбић, Невена Агатоновић, Тамара Агатоновић, Сара Курељушић и
Бојана Чакалић.
Школа цртања Дома омладине основана је 1982. године и од тада ради у устаљеном термину уторком, средом
и четвртком од 17 до 20 сати.
Отворена је и бесплатна за све
заинтересоване љубитеље цртања и сликања. У овој школи
се одржавају и предавања гостујућих професора и предава ча ко ји се ба ве де лат но стима из области културе и
уметности.

Петак, 25. јануар 2019.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ТА пећи, достава, монтажа, гаранција., 063/705-18-18, 335930, 335-974. (272225)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 206, 1.4, 2001. 5 В,
металик сив, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(2720972)
ХЈУНДАИ аксент 2005. годиште, власник, 1.700
евра. 062/847-34-83.
(272175)

ДВЕ вектре, 1991, једна
регистрована, атестиран
плин, обе исправне.
064/587-50-24. (272243)

РЕНО клио 3, 1.5 ДЦИ,
2009. годиште, регистрован, власник, повољно.
062/186-36-08. /272089)

ФОЛКСВАГЕН џета, регистрована до краја 2019,
013/351-810, 064/438-6606, звати понедељак, 20
сати. (272265)

РОВЕР 45 ТД, 2003. регистрован до 8. августа
2019. године, могућ договор. 063/436-713.
(272105)
ФИЈАТ стило 2003. годиште, 1.9 ЈТД, регистрован,
повољно. 064/067-40-71.
(272319)

Ковин коцка
6.850
Ковин орах
5.850
Угаљ на џакове
Рушење, ископ,
одвоз шута

069/716-463
063/832-29-79

(7/270526)

Одложено до 180 дана
чековима грађана

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, регистрован, гаражиран, власник. Повољно. 063/345837. (272210)
ФОРД К, 2007, 1.3, бензин, на име купца, 1.300
евра. 060/317-48-78.
(272214)
ЈУГО 1.1, 2003. децембар,
атестиран плин, пет година није регистрован.
064/587-50-24. (272243)
ГОЛФ 4, 1.4, 2001. децембар, фул опрема,
18.000, петора врата, на
име. 064/587-50-24.
(272243)
ПАНДА 1.2, 8 В, 2005,
фул опрема, 147.000,
власник, регистрован.
064/587-50-24. (272243)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
петора врата, фул опрема, 190.000, на име.
064/587-50-24. (272243)
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ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81НА ПРОДАЈУ свиње тежи- 42. (272211)
не око 200 кг. Тел.
СВИЊСКЕ полутке на
065/961-92-14, (272079)
продају. Тел. 060/500-30ПРОДАЈА огревног дрвета: буква, багрем, цер.
Исечено и исцепано.
064/357-82-08, Босанац.
(271742)

ВОЗИЛА

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја
делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу, I ниво
Конструкторове гараже
на Котежу 2. 063/122-5522. (272166)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЕЈЕМ стари електронски отпад, фрижидере, шпорете, машине, телевизоре. Долазим.
061/224-48-09. (2720699

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991.

91 013/632-145. (272169)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
063/898-00-82. (271202)

ОРМАР, кревети, душеци,
кауч, сто, столице, столи- КУПУЈЕМ веш-машине
фрижидере, акумулаторе,
ћи, комода, усисивачи.
каблове и остали метални
065/353-07-57. (271967)
отпад. 060/51-93-40.
ПРОДАЈЕМ намештај из
(272135)
двособног стана и гардеКУПУЈЕМ ТА пећи, исробу. 064/900-72-98.
правност није битна.
(271963)
063/705-18-18, 335-930,
ПРОДАЈЕМ судопере и
335-974. (272225)
котао дакон 45 кв. 371КУПУЈЕМ: перје, старе са274, 064/176-88-52.
тове, стари новац, пенка(/272058)
ла, старе играчке, старинПРОДАЈЕМ ЛР кошнице
ско покућство. 063/705ПРОДАЈЕМ земљу у Докомплетне или делове по- 18-18, 335-930, 335-974.
лову (Ливадице). 319јединачно. 060/660-79(272225)
754, 061/153-34-61.
60. (272060)
(271948)

КУПОПРОДАЈА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОНУДА

ПРОДАЈА преосталог
огревног дрвета. 064/271- ПРОДАЈЕМ судоперу ии
остале кухињске елемен59-93. (271006)
те. Судопера 3.000 динаИСЕЧЕНА и исцепана
ра, нова. 371568,
преостала дрва, багрем
063/773-45-97. (272100)
на продају. 061/626-15ПРОДАЈЕМ преостало
00. (271006)
огрево дрво: буква, баНА ПРОДАЈУ преостала
грем. 063/868-02-06.
дрва. 064/287-26-00.
(272171)
(271007)
ШПОРЕТ плин-струја,
НА ПРОДАЈУ свињске по- фрижидер, веш-машина,
лутке. Тел. 632-145,
судо-машина, барокни
060/500-30-91. (2714259 трпезаријски сто са десет
столица, угаона гарнитуПРАСИЋИ, јагањци на
ра, ципеларник, кварцна
продају, вршим печење
на ражањ, дрва, повољно. грејалица. Тел. 063/86182-66. (272176)
064/997-79-09. (271887)

КУЋА 100 квм, реновирана, усељива, 4 ара,
27.000 евра, укњижена.
Миса, Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85.
МОНТАЖНА кућа нова,
усељива, укњижена, 70
квм, 3 ара, 19.000. Козарачка. Тел. 063/804-0785.
ДЕО куће, 60 квм, са посебним улазом и двориштем, 2 ара, 13.000 евра,
Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85.
ТРИ куће усељиве, на
плацу од 6 ара, свакој
свој улаз, 49.000. Миса,
све усељиво и реновирано. Тел. 063/804-07-85.
ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ кућу 120 квм, даљинско
централно грејање.
069/869-60-79 (СМС)

КУЋА са плацем 18 ари, у
Алибунару, повољно.
064/267-53-42. (271951)
ПЛАЦ на старом Тамишу
5,5 ари, 1/1 продајем.
063/374-668. (27у2056)
ПРОДАЈЕМ 28 ари грађевинског земљишта на Баваништаском путу,
25.000. 063/1802684.
(272053)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље под засадом лешника, кућу на Стрелишту,
мешалицу сточне хране.
064/357-81-50. (272121)
КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272127)
КАЧАРЕВО, кућа 100
квм, на 11 ари плаца, на
продају, усељива.
064/172-86-12. (272144)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
ЗЛАТИБОР, продајем/ме„Кварт”, 064/125-62-67,
њам кућу на Златибору за
346-392. (272449)
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (СМС)
ПРОИЗВОДНА хала, ауто-перионица, са де поПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ куродичне куће, на главном
ћу у Иванову, 29. новемпуту, 16.000 евра.
бра бр. 80. 062/415-359.
064/129-47-08. (272150)
(267511)
ИЗУЗЕТНА понуда: кућа
ПРОДАЈЕМ пола куће,
за бизнис, шири центар,
100 квм, приземље плус
500 квм, 10 ари, 20 м
подрум, добра локација.
фронт, 140.000. (398),
Договор. 060/615-00-13.
„Кров”, 060/683-10-64.
(271671)
(272163)
КУЋА за рушење, 8 ари,
ПОЧЕТАК Кудељарца,
Цара Душана 73, 51.000.
прелепа, 120 квм, 2.3
063/820-53-34. (271716)
ара, грејање, гаража,
ХИТНО продајем плац на 50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (272163)
Старом Тамишу, 6 ари.
064/014-81-37. (271911)
ТЕСЛА, 80 вм, 4.8 ари,
38.000. (49), „Мустанг”,
ПРОДАЈЕМ двоспратну
кућу у Качареву, 250 квм, 62/226-901. (272170)
локација одлична. Тел.
МАКСИМА ГОРКОГ,
062/865-20-39. (271791)
спратна, 100.000, близу
центра за адаптацију,
МИСА, 66 квм + двори50.000. „Лајф”, 061/662ште, 21.500 евра.
91-48. (272180)
063/377-835. (271786)
ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
Новосељански пут.
064/131-42-02. 271296)

ЦЕНТАР, приземни део
куће, 35.000 евра.
061/114-11-34. (272219)

ДОЊИ ГРАД, кућа за рушење, 25 ара, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (272181)
КУЋА, рушење, 2.7 ари,
хитно, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(272163)
ЦЕНТАР, кућа 120 квм, 5
ари, хитно, 72.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(272181)
УЖИ ЦЕНТАР,. Нова, 300
вм, 5 ари, 130.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (272197)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
86 квм, укњижена, власник, 48.000. 065/258-8777, (272205)

КУДЕЉАРАЦ, велики избор хала пет на једном
месту, продаја, издавање,
у роду. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

РЕНОАУТО
„ПАНТА”
расписује конкурс за
радна места:

• аутомеханичар
• продавац аутоделова и опреме.
Заинтересовани могу
да се информишу и
пријаве на телефон:

064/132-96-63.
(272013)

КУЋА, Кудељарац, ПР +
ПК, ново, 62.000, центар
ПРОДАЈЕМ кућу на Стре- код Музичке, ПР + I,
лишту, две стамбене једи- 82.000 . (67), „Милка М”,
нице, усељива. 064/682063/744-28-66. (272274)
57-91. (272222)
КУЋА стара, на 6 ари
плаца, близина центра.
Власник. 064/136-42-00.
(272221)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву. 064/369-47-02.
(271947)
КУПУЈЕМ спратну кућу,
центар или близу Авива,
без посредника. 063/76584-11. (272199)

СТА НО ВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ њиву иза
Млекаре Панчево, 42
aра. 0673/361-660, Перо.
(2782263)
КуЋА са окућницом, 14
ари плаца, С. Милетића
85, погодно за инвеститоре. 069/505-69-33,.
(22722268)
БРЕСТОВАЦ, укњижена
лепа, 16.500; Владимировац 15 ари, к40 квм,
9.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)

СТАН на Котежу 2, 46,6
квм, 500 евра/квадрат и
локал у Тржном центру
Трубач 17 квм, 9.000
евра. 063/850-02-66.
(271685)
ПРОДАЈЕМО два стана у
Светозара Милетића 5.
Маријана, 063/693-944.
(ф)
ПРОДАЈЕМ стан у центру,
45 квм, поткровље.
064/143-52-98. (272162)
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ТРОИПОСОБАН, 83 квм,
ЦГ, VII, војне зграде,
лифт, 50.000.(679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(272197)

СТАНОВИ
ПОНУДА

АПАРТМАН на Копаонику и Космају, повољно, на
90 година. 064/267-5343. (271951)
ДВОСОБАН, Котеж 2, ЦГ,
вис. приземље, 57 + 6
квм, (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (272126)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
први спрат, ЦГ, може замена за мањи. (470), „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (272126)

ТЕСЛА, нови двособан,
830 евра/квм, дворишни,
34, 12.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (272108)

КОТЕЖ, 52 квм, мањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(272181)

ДОЊИ ГРАД, двособан,
41 квм, II, ТА, 17.500.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (272170)

СТРОГИ центар, мањи
двособан, 45 квм, VI, ЦГ,
сређен, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (272137)

ЦЕНТАР, 45 квм, мањи
двособан, 37000; 60 квм,
двоипособан, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (272181)

СОДАРА, трособан, ЦГ,
VI, 75 квм, добар распоред, тераса, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(272170)

МИСА, једноипособан, 45
квм, ТА, II спрат, сређен,
леп, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (272137)

СОДАРА, 64 квм, двоипособа, 45.500; 74 квм, трособан, 37.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(272181)

НОВА МИСА, нов двособан, 52 квм, ВП, ЕГ,
26.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(272200)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 квм, IV, ЦГ, 28.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (272137)

ТЕСЛА, новоградња, I, 50
квм, лифт, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (272127)
КОТЕЖ 1, двособан, 62
квм, III, ЦГ, 36.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272127)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 квм, ЦГ, V, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (272127)

ТЕСЛА, двособан, 54 квм,
IV, ТА, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (272137)

Угаљ – акција
Ковин коцка, преко 4
тоне 6.350 динара
Багрем сеченице преко
4 м³ 3.300 динара
Одложено плаћање
чековима грађана.

Тел. 069/634-011.

(5/272253)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
56 квм, први спрат. (470),
„Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71.
(272126)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
квм, ВП, ЦГ, 34.000. Договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(272137)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, V, 40.000. Договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(272449)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 46 + 11
квм, двособан, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (272114)
ЦЕНТАР, двособан, ЕГ,
договор, гарсоњера, 24,
ЦГ, 20.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (272108)

ТЕСЛА, двоипособан, IV,
TA, 26.000, центар, нов
двособан, 41.000; трособан 72.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (272180)

ДВОСОБАН, 55 квм,
Жарка Зрењанина 18,
38.000, договор. Тел.
771-18-49. (2782239)
ЦЕНТАР, новоградња, 47
квм, II спрат, лифт, паркинг, гаража 14 квм, гас,
укњижен, власник.
063/449-798. (272255)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 квм, VII/VIII, лако може бити двоипособан,
28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (272163)
СТРЕЛИШТЕ, луксузан
троипособан, VII/VIII, кухиња, плакари, 50.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (272163)

НОВА МИСА, одличан
једноипособан, 44 квм, II,
ТА, 25.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
КОТЕЖ 1, једноипособан,
(272170)
64 квм, VII, 25.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
ЦЕНТАР, двособан, ТА
346-392. (272449)
грејање, договор, власник. 063/701-02-77.
УЛИЧНИ стан, 90 вм,
(2782234)
Спољностарчевачка, поПРОДАЈЕМ стан у центру,
вољно за локал, 20.000.
45 квм, поткровље.
(398), „Кров”, 060/683064/143-52-98. (272162)
10-64. (272163)

СТРОГИ центар, трособан, 73 квм, III, ЦГ, лифт,
ПВЦ, два мокра чвора,
63.000. „Лајф”, 061/66291-48. (272180)
СОДАРА, двособан, ТА,
IV/V, без лифта, 30.000;
троипособан, гледа на
реку, 50000. „Лајф”,
061/662-91-48. (272180)

КОТЕЖ 1, кдвособан,. 54
квм, I, ЦГ, тераса, 35.000,
договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(271773)

ЈЕДНОСОБАН, Тип Станко, I, 32, 16.500; Misa, I,
35, 19.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(272274)

КОТЕЖ 1, двособан 58
квм, ВП, 33.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (272449)

СТРЕЛИШТЕ, 103 квм,
трособан, I, 42.000; центар, 31 квм, једнособан,
14.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(272114)

СОДАРА, двоипособан,
62 квм, ЦГ, V, без мањих
улагања, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (272197)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, стамбена
зграда, Стрелиште, депозит обавезан. 065/331-6358. (272054)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила, женској особи, повољно.
061/301-38-40.
(2782260)ж

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, одмах усељива, центар, fi/fi кабловска, повољно.
065/691-88-23., (272071)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, стамбена
зграда, Стрелиште, депозит обавезан. 065/331-6358. (272054)

СТРЕЛИШТЕ, трособaн,
64 квбм, IV,. ЦГ, комплетно сређен, 38.000, договор. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(272200)
ЈЕДНОИПОСОБАН , Тесла, I, фул, 29.0009. Маргита, I, гаража,
28.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (272274)
КОТЕЖ 1, 35 квм, 15.200,
ЦГ, центар, I, 32 + тераса, 26.599. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(272274)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан у центру
града, без посредника.
319-754, 061/153-34-61.
(271948)
ТЕСЛА, двособан, 52 квм,
I, TA, тераса, 30.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (272170)
ЧЕТВОРОСОБА, 92 квм,
ТА, Котеж 2, трећи спрат,
евентуално замена за кућу у Земуну.
063/8567302. (272165)

ЦЕНТАР, новији, 58 км,
приземље, ЦГ, беспрекоран, 42.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(272170)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 к м, ТА,
19.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(272191)

У САМАЧКОМ издајем
самцу намештену гарсоњеру, 90 евра. 064/41120-60. (271968)
ХИТНО купујем гарсоњеру, једнособан. 062/207004. (272127)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (271053)

ИЗДАЈЕМ кућу преко сер- МАГИК ЛУК, све врсте
виса Пивашевић, Јабучки масажа, масер, повољно.
пут, близу нове фабрике. 061/301-38-40. (272264)
065/219-14-22, 060/34819-88. (272084)

ЛОКАЛИ

ТЕСЛА, Нови Свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ,
26.000.(353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(272191)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, централно грејање, Котеж 1. 063/831ЛОКАЛ продајем или из11-83. (272112)
дајем, центар, 18 квм, ноКУПУЈЕМ станове на свим ИЗДАЈЕМ двособан наме- воградња, излог, изололокацијама, брза ислата. штен стан у центру града. ван, клима, легализован.
(353), „Премиер”, 352061/679-94-60. (2782251) 063/752-04-00, 069/332489, 063/800-44-30.
04-00. (271188)
ИЗДАЈЕМ двособан наме(271856)
штен стан у строгом цен- ЛОКАЛ 80 квм + 80 квм,
тру Панчева. Тел.
преко пута Авив центра.
063/343-451. (272120)
„Гоца”, 063/899-77-00.
СТАНОВИ
(271622)
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради без
ПРОДАЈЕМ или издајем
ИЗДАЈЕМ двособан наме- грејања. Содара.
разрађен објекат за смештен стан у центру, ис013/344-167, 064/950-23- штај у центру. 060/043кључиво студентима.
40. /272223)
52-98. (272162)
066/345-345 (СМС)

СТАН, 61 квм, Тамиш капија, гледа на војне зграде, 850 евра/квм.
063/329-340. (272220)

ИЗДАЈЕМ четворособан
намештен дуплекс у центру града, гас, тераса.
064/320-84-32. (271712)

СТРОГИ центар, трособан, 73 квм, III спрат, ЦГ,
власник. 060/630-38-08.
/21672229)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
55 квм, погодан и за канцеларију. 963/728-47-42.
(272201)

УЛИЧНИ део дворишног
стана, 39 квм, усељив,
13.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (272197)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, I спрат, Котеж 1. 0673/372-124.
(272166)

ТЕСЛА, трособан, ВПР,н
71 квм, ЦГ, 45.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272191)
СОДАРА, двособан, II, 52
квм, ТА, 30.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (272191)
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ЛОКАЛИ
ЛОКАЛ нов, 18 квм, хитно, 12.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (272181)
ПРОДАЈЕМ локал, центар, улични (поред АПРа), 24 квм. 063/237-964.
(271380)
ИЗДАЈЕМ јефтино локал,
новоградња, центар, 18
квадрата, за мање предузетнике, 100 евра.
013/315-707. (271666)
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
Д. Туцовића 55-а, са паркингом. Тел. 063/281-954
(2272181)
ИЗДАЈЕМ локал 9 квм, на
пијаци, 50 евра. Никола,
069/129-72-71. (272057)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична локација 16 квм, излози,
шалони. 064/474-99-11.
(72052)
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм и
канцеларијски простор.
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88, 063/278-250.
(272104)
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм, у дворишту, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(272104)
ПРОДАЈЕ или издаје пословну зграду у центру.
060/043-52-98. (272162)

ИЗДАЈЕМ локал, веома
прометна улица.
065/543-21-41. (272132)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,
Цара Душана 57, 70 евра.
063/341-821. (2722671)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду, 1.650 квм, код Родића. 060/043-52-98.
(272162)

80 КВМ, опремљено поред Дома омладине,
Максија, 16.000 евра.
061/114-11-34. (272219)

ИЗДАЈЕМ локал, 3121
квм, центар. Тел.
064/723-62-31, После 17
сати. (272198)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм и
30 квм, код Аутобуске
станице 352-105.
(2721469

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,
приземље зграде, оловка,
Карађорђева. 064/88675-23. (272250)

ЛОКАЛ, продаја/издавање, ТЦ Змај Јовина, први
локал до Његошеве улице. 063/201-366. (272209)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА конобарица,
одлични услови, превоз
обезбеђен. BEERTIA BAR
B.N.S. 063/10-50-949
(СМС)
Potreban radnik za rad u
menjacnici. 063436828

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у кухињи и за роштиљем. Локал у Браће
Јовановић. 063/897-5504. (271781)

ПОТРЕБАН возач са Б
категоријом за фирму
„Коко фарма”, 013/377230, 064/643-41-22.
(272233)

ПОТРЕБНА шивара са
индустријским машинама, фазе и на штеперици, сарадња на дужи период. 064/275-72-00.
(271899)

ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници у кухињи, за ресторан „Пилећи дућан”, у Авив
парку. 013/377-230,
064/643-41-22. (272092)

БИЛИЈАР клубу 9 потребна конобарица/конобар. 065/801-77-04.
(СМС)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице.
062/339-279. (271594)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и
развоз штампе. 069/86772-07. (271475)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76
(271300)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за чишћење. Контакт 060/30407-64. (СМС)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(271300)

ПОДЕЛА ФЛАЈЕРА, потребни вредни и одговорни људи. 064/241-45-14.
(4798)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у кухињи и за роштиљем, локал у центру.
063/834-88-10. (271781)
ПОТРЕБАН возач са Ц
категоријом за фирму
„Коко фарма”, 013/377230, 064/643-41-22.
(272233)

АКЦИЈА!!!
Бесплатна помоћ у
савладавању градива
из: математике,
физике, хемије,
биологије, географије,
информатике, историје.
ПСС Панчево
организује акције
бесплатне помоћи у
савладавању градива
основне и средње
школе.

Тел. 063/813-41-85
(1/271955)

ПЕКАРИ „Rex”, Банатско
Ново село потребан пекар са искуством. Тел.
063/616-694. (271702)

marketing@pancevac-online.rs

СРПСКИ, часови за
основце, средњошколце,
студенте. Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (271964)
РЕЖЕМ воће. 064/33089-91. (271969)
ПОТРЕБНА радница за
рад у ресторану на пословима хигијене и пеглања. 064/141-99-73.
(272232)
ПОТРЕБНА радница за
рад у малопродајном
објекту пекаре. 063/606330. (ф)
ПОРЕБАН пекар у пекари. 063/606-330. (ф)
ПОТРЕБАН магационер у
пекари. 063/606-330. (ф)

ПОТРЕБНА два радника.
ДОО „Самиго инвест”
063/2389-972. (272227)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
(272241)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 063/82087-61. (2272244)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/46212-61. (2372249)

ПОТРЕБАН возач Ц катеПОТРЕБАН радник за рад горије, за развоз млека.
у минусној комори.
064/176-14-19. (272269)
063/606-330. (ф)
ПОТРЕБНИ машин-бравари. Тел. 063/425-125.
(272093)

ПОСАО

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници. Повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (271982)
ПРОДАЈЕМ сетвоспремач 2.9 м, ИМТ одличан.
05673/706-89-11,
060/663-41-67. (2371998)
КОМБИ превоз и мање
селидбе. 069/129-72-71,
Никола. (272057)
ВАШ мајстор у кући, све
врсте поправки у кући и
око куће. 061/244-67-84.
(272080)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (272124)

ПСИХОЛОШКО саветовање, подршка за решавање проблема. 064/21066-65. (272164)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (270386)

ОБУЋАР тражи посао.
064/396-126-79. (272083)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адaптације, замене,
поправке одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (272134)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА жена на индустријским шиваћим машинама. 063/776-08-68.
(272068)

ПОПРАВЉАМО-УГРАЂУЈЕМО ПВЦ АЛУ и дрвену
ПОТРЕБНА радница за
столарију, сигурносна
рад у трафици у Ковачиврата, ролетне, стаклореци. 064/899-78-53.
ПОТРЕБНИ конобари. Ре- зачке услуге. 060/545-34(271475)
сторан „Звезда”, Стевана 04. (271649)
РЕНОАУТО „ПАНТА” рас- Шупљикца 88. 063/278писује конкурс за радна
250. (272104)
АЛУ ПВЦ столарија, коместа: аутомеханичар;
ТРАНСПОРТНОМ предумарници, ролетне, венепродавац ауто-делова и
опреме. Заинтересовани зећу потребан администра- цијанери, уграђујем, помогу да се информишу и тивни радник. Услови: еко- прављам, замена гуртни.
номски техничар, енглески 064/181-25-00. (271690)
пријаве на телефон
језик. CV послати на mail:
064/132-96-63. (272013)
svetlanaflanengo@gmail.c
ПОТРЕБНА радница за
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
om 064/214-33-92. (272119)
рад у киоску. Плата
реновирање кровова, беПОТРЕБАН радник за рад тонирање, стиропор, ба27.000. Пожељно искуу киоску у центру.
ство. 060/812-66-63.
валит фасаде. 063/865064/149-99-73. (2721319 80-49. (271653)
(272187)
ПОТРЕБНЕ конобарице и ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
САЛОНУ намештаја хитконобари за кафић.
но потребан продавац,
бојлера, шпорeта, инди060/362-22-21. (272159)
монтажер. Тел. 410-180,
катора, разводних табли,
моб. 060/645-91-45.
ПОТРЕБАН чувар/домар, инсталација. Мића,
(272066)
064/310-44-88. (271448)
тениски клуб, дневница
1.000 динара. 060/362ПОТРЕБНА девојка за
АЛУ ПВЦстоларија, ро22-26. (272160)
рад у кафићу. Звати на
летне, комарници, вене064/646-66-10. (ф)
РЕСТОРАНУ потребан ко- цијанери, тракасте завесе, уграђујем, попранобар оли конобарица.
ПОТРЕБНА спремачица
вљам. 063/882-25-09.
066/372-774, 013/334до 40 година. 064/260(271454)
000. (272258)
04-26. (272224)

СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и плакари по мери,
поправке, преправке.
371-274 064/176-88-52.
(272058)
ОЗБИЉНА, одговорна
жена, неговала би и чувала старију особу, по потреби возила код лекара
својим колима. 065/23710-68, 013/371-068.
(272082)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, одвоз шута, непотребних ствари, и слични
послови. Дејан, 061/62614-50. (272081)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (272073)
МАСАЖА релакс за опуштање вашег целог тела.
Позовите, 064/269-94-87.
Марија. (2720679
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (272074)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, ТА
пећи, остале ел. Уређаје.
060/521-93-40. (272135)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (272153)
РАДИМО све физичке
послове; одношење ствари, рушења кућа, обарање стабала, ископи, итд.
064/122-69-78. (272168)

УСЛУГЕ
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, камен за насипаПАРКЕТ постављам и хоње, одвозим шут.
блујем, мајстор с дугого064/354-69-94. (272077)
дишњим искуством из
СЕЛИДБЕ, првоз робе и
Дебељаче, с материјалом
ствари, монтажа и демон- ЧАСОВИ математике и
web програмирања (html, или без њега. Ноле (имам
тажа намештаја, одвоз
cvss, js). 0960/434-45-01. и паркет), 013/665-220,
старог непотребног, уто063/847-74-38. (270711)
(272133)
вар/истовар. Дејан,
061/626-14-50. (272081)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (271832)
ПРЕВОЗ робе, материјала и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)
ИЗРАДА и монтажа ПВЦ
и АЛУ столарије. 312729, 063/389-972.
(272227)
МАГИК ЛУК, све врсте
масажа, масер, повољно.
061/301-38-40. (272264)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова, црепа, рогови,
патошење, изолације,
најјефтинији у граду,
пензионерима екстра попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-9626,„Електроизградња”.(272098)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/404-560, 064/290-4509, 061/348-20-00,
062/845-96-26, „Електроизградња”.(272098)

Издајем локал 68
квм, нов, на прометном
месту, за све намене:
продавнице, салоне керамике, намештаја, ординацију, ауто-школу, пекару.
Грејање гас, клима.
064/026-90-54.
(3/272143)

РОЛО НАЈ вам нуди: поправку, уградњу ролетна,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло челична заштина
врата, тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344594, 063/894-21-80. (272099)

ОГЛАСИ

ИЗРАДА и монтажа ПВЦ
и АЛУ столарије. 312-729,
063/389-972. (272227)
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобила, сушење у комори. 302-820,
064/129-63-79. (271859)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (270711)
ПРЕВОЗ робе, материјала
и грађевинске услуге.
064/482-65-53. (271836)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником, уградња/поправка: ролетне, комарници,
РАЗНО
венецфијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816ВОДОИНСТАЛАТЕР: одОГЛАШАВАМ неважећом
гушење купатила, канали- 20-98, 013/351-498.
дозволу за управљање
зације, водоводне адапта- (271783)
чамцем 15242/899, издације, замена вирбли, вен- ПРЕВОЗ робе, материјала ту од Капетаније Панчетила, батерија, санитари- и грађевинске услуге.
во, на име Сава Николић.
је, све за воду, 0-24 сата. 064/482-65-53. (271836)
(272065)
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
63, 063/811-74-89, Јовина животну средину („Службени гласник РС” број
чин. (272000)
135/04 и 36/09)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, (4799)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(4799)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(4799)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (4799)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(4799)
СЕЛИДБЕ комбијем И
КАМИОНОМ Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (4799)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (272242)

marketing@pancevac-online.rs

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 22.
01. 2019. године на основу захтева носиoца пројекта „Енерго Био Хелис” д.о.о. из Панчева, Улица
Баваништански пут бр. 196, донео решење број:
XV-07-501-294/2018 којим је утврђено да за пројекат Биогасног постројења за производњу електричне енергије „Енерго Био Хелис”, снаге 999kW,
на катастарској парцели 11890/13 к.о. Долово, на
територији града Панчева, 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.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину (‘’Службени гласник РС’’ број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

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 и 83/18)

ОБАВЕШТЕЊЕ

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

о доношењу решења о давању
сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 18. 01.
2019. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система цевовода
у манипулацији резервоарског простора у РНП и
система за аутоматско адитивирање млазног горива са захтевима EI/JIG 1530 у склопу блокова 20,
13, 16 и 24 на кп. бр. 3570, 3532, 3576 и 3529/1 КО
Војловица у РНП, носиоца пројекта НИС а. д. Нови
Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену
документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана генералне регулације Целина 4а-Караула
са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном
месту Панчево ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 25. 01. 2019. до 08. 02. 2018.
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 9 до 15 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.

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, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014 и 83/18)

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 и 83/18)

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

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за подручје Северне
индустријско – пословне зоне 2 у Панчеву

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 25. 01. 2019. до 08. 02. 2018.
године.

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.

Измене и допуне Плана генералне регулације
Целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4бСкробара у насељеном месту Панчево

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.

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословне зоне у Панчеву ( у даљем тексту План).

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 10-14 часова.

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

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.

објављује

Секретаријат за заштиту животне средине је
22.01.2019. године на основу захтева носиoца
пројекта „Енерго Долово Пет“ д.о.о. из Панчева,
улица Баваништански пут бр. 196, донео решење
број: XV-07-501-293/2018 којим је утврђено да за
пројекат Биогасног постројења за производњу
електричне енергије „Енерго Долово Пет“, снаге
999kW, на катастарској парцели 11890/10 к.о. Долово, на територији града Панчева, није потребна
процена утицаја на животну средину.

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана генералне регулације
Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза
Надела
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана генералне регулације Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза Надела ( у даљем
тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 25. 01. 2019. до 08. 02.
2018.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 9 до 15 сати. Све информације у вези
са огласом могу се добити путем телефона
013/353-304

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 9 до 15 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.

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.

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

Петак, 25. јануар 2019.

„TERMOMONTELEKTRO” д. о. о. Панчево, Ул. Баваништански пут 247, расписује конкурс за следећа радна места:
1. продавци у специјализованом малопродајном објекту електроматеријала и грејно-расхладне опреме
2. монтери-теничари електро струке
3. монтери-техничари за грејно-расхладну опрему
4. асистенти, тј. помоћници монтера
Услови:
– ССС
– Радно искуство од најмање једне године на истим или сличним пословима
Пријаве уз персоанлну и радну биографију (CV)
са важећим контакт телефоном слати путем emaila на адресу posao@termomontelektro.rs
Приликом пријаве специфицирати за коју радну
позицију се кандидат пријављује наводом редног
броја и/или називом радног места.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
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. 3/4 , укупне површине 25,48 м², на
Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
Локал бр. 5 у ламели Б, укупне површине 9,00 м²,
на Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара
Шемића бб по почетној цени од 5.000,00 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 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 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Измене и допуне Плана детаљне регулације –
Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном
месту Панчево
Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне
Плана детаљне регулације -Подцелина 6ц- Нова
депонија у насељеном месту Панчево ( у даљем
тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 25. 01. 2019. до 08. 02. 2018.
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 9 до 15 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.

ОГЛАСИ
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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 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

РАЗНО

Фирма „КОРАЛ” д. о. о. Панчево,
тражи:

ПЕНЗИОНЕР, из околине
Панчева, тражи слободну
жену од 60 до 70 година
ради брака. Тел. 061/62620-67. Јави се да живимо
до краја мог и твог живота. (272245)

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације унутрашњег дела
блока 040 у насељеном месту Панчево
Излаже се на јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту
Панчево ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана
и то почев од 25. 01. 2019. до 25. 02. 2019. године.

трговца
Због природе посла пожељно је да буде особа
мушког пола.
Звати радним данима на број 013/335-540 и
013/335-541, од 12 до 15 сати.

ТУРИЗАМ

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(271965)

МАГАЦИОНЕР – ВОЗАЧ
Пожељно поседовање Ц категорије.
Звати радним данима на бројеве телефона:
013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

Наведени плански документ, биће изложен на jaвни
увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9
до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

13. јануара 2019. године преминуо је наш драги

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања 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.

БОРИСАВ САВИЋ
1947–2019.
Сахрана је обављена 15. јануара 2019. године на
православном гробљу у Старчеву.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга СЕЛЕНА, син ПЕТАР, ћерка ЈАСМИНА,
зет АЛЕКСАНДАР, снајка ИЛИНКА и унуке ТЕОДОРА и НАТАЛИЈА

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 05. 02.
2019.године у 12 сати, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.

(75/272096)

Јавна седница Комисије за планове биће одржана
05. 03. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева

Последњи поздрав пријатељу, дугогодишњем раднику

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.
Последњи поздрав
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 и 83/18)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево
Излажe се на јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту
Панчево ( у даљем тексту План).

ИВАНУ ЈОВАНОВУ

СТАЈКИ
ВУЧИЋЕВИЋ
Ненине колеге
из „Панчевца”,
„Визије” и Ауто
центра „Зоки”

Колектив „Al system” упућује породици искрено саучешће.

(4799)

(97/ф)

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана
и то почев од 25. 01. 2019. до 25. 02. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на jaвни
увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9
до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

21. јануара 2019, у 64. години, после краће и тешке болести
преминуо је наш вољени син, брат и синовац

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I,
бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 05. 02. 2019.
године у 12 сати, у Малој сали зграде градске
управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
05.03.2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

МИОМИР ВЕСИН
1955–2019.

Сахрана је обављена 23. јануара 2019, у 13 сати, на гробљу у
Црепаји.
Ожалошћени: мајка СМИЉКА, сестра СУНЧИЦА,
стриц ЂУРИЦА и остала родбина и пријатељи
(134/272195)
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Петак, 25. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Највољенијој и најбољој мами

Нашој најдражој

ДРАГАНА МРЂА

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ

1957–2019.

1958–2019.

1958–2019.

МИЛАН, НЕНАД, НАТАША, ЗОРАН, ВАЊА
и АЊА, МИЊА и БОГДАН

Твоји: ћерка ТИЈАНА, синови БРАНА и САША, отац БРАНО,
сестра САЊА и брат ГОРАН

Бескрајно ти хвала за све што си учинила за
нас, за неизмерну љубав, храброст и пожртвованост.
Бол и празнина су ненадокнадиви, али заувек
ћеш живети у нашим срцима.
Била си и бићеш наш анђео чувар.
Видимо се у сновима..
Волимо те мама.
Твоји најмилији: ТИЈАНА, БРАНА и САША

(144/27222)

(126/272189)

(125/272184)

Твоје срце изненада је престало да куца, у тренутку када си најсретнија и најрадоснија била.
Недосањане жеље и снове носиће у срцима и
остварити они које си највише волела.
Вечно ћеш нам недостајати.

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и доброти.
У твом срцу било је места за све људе овог света, а у нашима остаје посебно место за тебе.
С тугом и поносом чуваћемо те од заборава.

Заспала је наша

Последњи поздрав драгом оцу и деди

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

РАДОВАНУ МИЦКОВСКОМ
1943–2019.

23. II 1958 – 21. I 2019.

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Чудесно, храбро биће.
Рано је.
Тамна дубина туге и немоћи.
Наш следећи сусрет – негде између неба и звезда.
До тада, љубимо те бескрајно.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Твоја деца: АЛЕКСАНДАР, АЛЕКСАНДРА,
БИЉАНА и БОРИС са породицама.
Сахрана је у суботу, 26. јануара 2019. године, у 14 сати, на гробљу у Качареву.
Опело почиње у 13.30

Са пуно љубави, поноса и туге.
Нека ти је мир и спокој у души.
ЗОРАН АДАМОВИЋ
(149/272237)

(67/272086)

Последњи поздрав нашем драгом брату

ГОРИЦА
АДАМОВИЋ

Твоји ВЕЦА и ЈОЦА

Никада те нећемо заборавити нити прежалити.

(115/272162)

Твоји: сестра МИРЈАНА и брат
МИЛОВАН са породицама

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

Драга

Драга моја Горице,
постоје љубав и туга
које време не брише.
Желим ти сан без бола, нека твоја душа
почива у иру.
Изабери неку лепу
звезду да те сада она
чува.
Твоја ВАЊА

С љубављу,
као вечним надахнућем...
БОЈКА, МАЗА и ЗОРАН
(142/272226)

Мила наша

(111/272155)

(68/272086)

Мој драги бата

ГОРИЦИ АДАМОВИЋ

1958–2019.

Мали је свет за сву нашу тугу и незаборав.

1943–2019

(112/272155)

Снаји и ујни, нашој племенитој

Напустила нас је наша

ГОРИЦА АДАМОВИЋ

РАДОВАНУ МИЦКОВСКОМ

Чуваћемо успомене на заједнички проведене
дане: ВАЊА, две БИЉЕ, ГОЦА, ГОДА, ВЕРА,
МИКА и МИШКО

Застаде дах, умирише се откуцаји срца... Болан
тренутак да се поздравимо, остају нам памћења.
ЦИЦА и ДАРКО ТОДОРОВИЋ

Напустила нас је наша другарица

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
Оставила нас је да болујемо и не преболимо.
Тетка ЈЕЛЕНА и ЈАДРАНКА

(151/272237)

ПОПУСТ
ПЕРА

ГОРКА

отишао је код Банета
да се поново друже.
Тужно збогом од ЈОКЕ и хвала што ме
уважавао као сестру.

Памтићемо те по доброти, ведрини, шалама и
смеху.
Не брини, чуваћемо Тику
ВИНКА, МИЛА, КАЋА,
МИЛИЦА и НЕВЕНА

(63/272077)

(127/272186)

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

(113/272158)

Горице, кумо, пријатељу, ведрино...

Последњи поздрав
драгој

ГОРИЦА
АДАМОВИЋ

Породица ЛУКИНИЋ

Са тугом у срцима од
ње се опраштају: ДРАГАН, МИКАН, ВЛАДАН и НАТАША

(128/272185)

(143/272228)

ГОРИЦИ

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
Нека те анђели чувају.
Твоје МИКА и АЛЕКСАНДРА
(110/272155)

Петак, 25. јануар 2019.

Последњи поздрав колеги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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18. јануара 2019. преминула је наша драга

Напустио нас је заувек 19. јануара 2019, у 63. години, наш вољени отац и супруг

СТАЈКА ВУЧИЋЕВИЋ ЦАЈА

МИЛУТИНУ БОЈИЋУ

1935–2019.

МИЛУТИН БОЈИЋ МИКИ

Сахрана је обављена 21. јануара 2019.
од колектива АД „Пекарска
индустрија” Панчево

С тугом и болом до неба: супруга СЕНКА, син НЕМАЊА,
ћерка РУЖИЦА и зет ДУШАН
(38/272019)

(41/ф)

Драгом једином брату

Ожалошћени: супруг ПАВЛЕ и ћерке
СНЕЖАНА и СЛАВИЦА са породицама
(73/272094)

Последњи поздрав сестрићу и брату

Последњи поздрав
најбољој комшиници

МИКИЦИ

МИКИЦА

последњи поздрав од брата ДРАГАНА с породицом
(34/272019)

МИЛУТИНУ БОЈИЋУ МИКИЈУ

ЦАЈИ

Наше искрено саучешће породици и родбини
Микице, анђели те чували.

Брате драги мој

Од ујака ПАЈЕ, браће СВЕТЕ и БОЖЕ
с породицом

Зет МИЛЕ, ЗОРИЦА и ВИДА
са породицом из Обреновца

од ЉИЉЕ
са породицом
КАЛУЂЕРСКИ

(12/271977

(39/272019)

(74/272095)

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деки и свекру

МИКИ
Анђели нека те чувају.
Твоја сека СОФИЈА с породицом
(35/272019)

Моја душа мила

ПЕРИ

ПЕТРУ ШАПОЊИЋУ

МИКИЦА

Увек ћемо се радо сећати времена проведеног
заједно.

13. VII 1952 – 15. I 2019.

Твоје сестре ВУКИЦА и СМИЉА са породицом

Брате драги почивај у миру.
Твоја ЛЕЛА са породицом
(36/272019)

од супруге СНЕЖАНЕ, сина БОЈАНА, ћерке ИВАНЕ,
унуке ИВЕ и снаје ЈЕЛЕНЕ
Сахрана је обављена 18. јануара 2019, на православном гробљу у
Старчеву.

Драгом, предобром брату

(49/272043)

Отишао је ненадано мој једини вољени брат и
ујак

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
(32/272011)

Последњи поздрав
драгом брату и ујаку

МИКИЦИ

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав од сестре НАТАШЕ с породицом

ПЕТАР ШАПОЊИЋ

(37/272019)

Последњи поздрав
комшији

Драгом комшији
од ћерке САЊЕ, зета
ДРАГАНА и унука
ДРАГАНЕ и АЊЕ

ТОНЕТУ
АНЂЕЛОВСКОМ

(52/272049)

МИЛУТИНУ
БОЈИЋУ
МИКИ

Последњи поздрав

Поносни смо што
смо те имали и вечно
ћеш бити део нас!

од комшија из улаза
у Стојана
Новаковића 1

Последњи поздрав
од ЦВЕТАНКЕ, ДРАГАНЕ и ЗОРАНА

Твоја сестра ЦВЕТА
и сестрић ЈОВИЦА
са породицом
из Јабуке.

(62/272076)

(137/272208)

(5/271970)

(129/272189)

1952–2019.

1944–2019.

МИЛУТИНУ
БОЈИЋУ
МИКИЈУ

МИРЈАНА
АНЂЕЛКОВ

Хвала ти за сву несебичну љубав коју си нам пружио, хвала на свему што си чинио за мене и моју децу. Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Тугују за тобом: сестра ЉИЉАНА, ДЕЈАН, ТАЊА
и БОЈАН са децом

од ћерке ВЕРИЦЕ, зета
САШЕ, унука БАНЕТА и
унуке МАРИЈЕ и прије
СТАНКЕ
(53/272049)

Последњи поздрав мами.
Први пут сад нема те,
да ми обришеш сузе...
Без тебе ћу заувек плакати, обећавам да нећу склизнути... Обећавам да те никад нећу
пустити.
Ћерка АНЂЕЛИЈА
и унуци УРОШ,
МИЛИЦА и МИОНА
(160/272262)

С великом тугом се опраштамо од нашег брата и ујака

ПЕТРА ШАПОЊИЋА
Никада те неће заборавити сестра ВЕРИЦА, САША и
НАТАША
(50/272043)
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22. јануара 2019. преминула је наша драга

Опраштамо се од нашег супруга, оца, деде и свекра

МИЛИЦА ШАПОЊИЋ
1937–2019.
Драга мајко,
хвала ти за сву љубав коју си нам даривала, да би постали добри људи.
Драга бако,
Хвала ти за сваки дан који си провела са нама, дала нам прве кораке и прве речи.

МИЛАНА ДАБИЋА

Заувек твоји: син СТОЈАН, снаја ВЕСНА, ћерка ДАНКА, зет МОМИР
и унуци МИХАЈЛО и АНТОНИЈЕ

1951–2019.

(139/272216)

Наш вољени супруг, отац и деда

Научио си нас доброти, поштењу и да је срећа када смо сложни и заједно.
На твом смо путу, а ти у нашим срцима, добри наш ПИЛЕ.

Супруга ГОРДАНА, синови САША и СЛАВИША, унучад
ДАНКА, ЛУКА и ЛЕНА и снаха ВЕСНА

НЕНАД ЛАЗАРОВ МИЛЕ

(89/272118)

Преминуо је 17. јануара 2019, у 68. години.
Последњи поздрав ујки

Последњи поздрав брату и ујаку

С љубављу и тугом породица
(22/271997

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

МИЛАНУ ДАБИЋУ

МИРЈАНА
АНЂЕЛКОВ
Наша драга Мирка,
почивај у миру. Нека
те анђели чувају.
Твој свет миран је,
овај свет бура је. Бићемо храбри!!!
Ожалошћени: ћерка
МИЛИЦА, зет ДЕЈАН
и унуци МИНА,
ЈЕЛЕНА и МИХАЈЛО

НЕНАДУ
МИЛЕТУ
ЛАЗАРОВУ

ЛАЗАРОВ
НЕНАДУ
МИЛЕТУ

1951–2019.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
Снаја БРАНКИЦА,
синовац МИЛОШ
и СОФИЈА

од брата ЗЛАТКА с
породицом
(58/272063)

Последњи поздрав
драгом куму и пријатељу

МИЛАНУ ДАБИЋУ

Од породице ДОДИЋ

Од породице БУДАИ

(101/272138)

(99/272138)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав брату и ујки

(118/272174)

Преминула је наша вољена

(165/272273)

МИЛАНУ
ДАБИЋУ

Последњи поздрав
својој супрузи

Од породице
БОШКОВИЋ
(124/72183)

МИЛЕНА ДРНДАРСКИ
5. XII 1941 – 19. I 2019.

Последњи поздрав драгој комшиници

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, зет КРСТАН,
унука НАТАША и унук ИВАН

МИЛЕНИ
ДРНДАРСКИ

МИЛАНУ
ДАБИЋУ

МИЛАНУ ДАБИЋУ

Почивајте у миру.
Породица
БОЈКОВИЋ

Од породице ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
(100/272138)

(21/271996)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав

МИРЈАНИ
АНЂЕЛКОВ
1952–2019.
Хвала за све. Нека те
анђели чувају.
Твој БАТА
(161/272262)

(155/272252)

Од станара у Моше
Пијаде 113
(20/271995)

НЕНАДУ ЛАЗАРОВУ
Миле, хвала ти за дугогодишње дружење и пријатељство.
Почивај у миру.
Породица АРСОВИЋ
(88/2721129

МИЛАНУ
ДАБИЋУ
Породица
ПАНТЕКОСКИ
(123/272182)

Петак, 25. јануар 2019.
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16. јануара своју душу предала је Богу наша вољена

ЂУРА КОРНОВ
1955–2019.

Са жаљењем обавештавамо да је 16. јануара
2019. преминуо наш драги

ЦВЕТАНКА АДАМОВИЋ
1951–2019.

Последњи поздрав Ђури од колега из РЈ
„Одржавање” ЈКП „Хигијена”

Ожалошћени: супруг САВО, унук ДУШАН, ћерка САЊА,
зет МАРИЈАН и прија ГРАНА
(19/2719939

(17/271973)

Последњи поздрав колеги

Заувек с тугом у срцу. Последњи поздрав драгој
и вољеној мајци

Последњи поздрав

ЛАЦКО ИШТВАН ПИШТА
Кажу сутра биће боље,
кажу да време лечи све.
Ја само главу спустим доле
како кад више нема те...
А онда суза сама крене,
и опет она иста бол.

ЂУРИ КОРНОВУ
(64/ф)

ЗОРКИ ЈОВАНОВИЋ

(25/272004)

1951–2019.

1937–2019.
20. јануара 2019, у 76. години живота преминула наша драга

Супруга НЕВЕНА

ЦВЕТАНКИ
АДАМОВИЋ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

Твоја ћерка ГОРДАНА НИКОЛИЋ
са породицом из Јабуке

Од комшија СТОЈАДИНОВ, СТЈЕПАНОВИЋ,
ДАБИЋ, КОПАЊА и
ПАВЛОВСКИ

(6/271970)

(114/272161)

Последњи поздрав
својој вољеној
супрузи

ЛАЦКО ИШТВАН ПИШТА
АНЂЕЛИНА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1942–2019.
Сахрана је обављена 22. јануара 2019, у 12
сати, на гробљу Котеж у Панчеву.

ЗОРКИ
ЈОВАНОВИЋ

Мајко, нека те анђели чувају.
Ожалошћени: син НЕНАД с породицом
(40/272023)

Последњи поздрав драгој сестри

ЗОРКА
ЈОВАНОВИЋ

ЗОРКА
ЈОВАНОВИЋ

Мила моја мајко,
отишла си и оставила
ме да ми туга и бол
ломе душу.

Бако наша, увек ћеш
бити у нашим срцима....

од њеног ДУШКА

Твој син НИКОЛА

Воле те твоје унуке
ЈЕЦА и ДУЦА

Ћерке МАРИЈА и ИРЕНА и унука ТЕРЕЗА

(85/272113)

(86/272214)

(26/272004)

(87/272116)

Последњи поздрав нашој вољеној

АНЂЕЛИНИ ЈАНИЋИЈЕВИЋ
од брата ЦАНЕТА и сестара ПЕТРЕ и СТОЈЕ са породицама
(56/272026)

Отишао је кад се петлови буде
као да у шетњу некуд креће
Отишао је са мирисима јутра
дал је знао да се вратити неће.
Отишао је отац мој полако
отишао је стазом што вијуга
Пратиле га неке старе песме
све до реке којом тече туга.

Последњи поздрав
драгој баки

ДРАГИЦИ ВЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав чичи

ЛАЦКО ИШТВАН ПИШТА

1960–2019.

1951–2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(51/272048)

ЗОРКИ
ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Од унука НИКОЛЕ
с породицом

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
ГОЦА, НАДА и ГАГА
(109/72154)

Последњи поздрав
драгој куми

(31/272010)

Породице Дабић и Вицановић захваљују
се службама Хитне медицинске помоћи
и Пријемном одељењу Опште болнице
Панчево, на брзом реаговању и изузетном залагању у покушају спашавања живота наше вољене Радојке Дабић

РАДИ ДАБИЋ

МИРИ
АНЂЕЛКОВ
ТОМА
КУЗМАНОВИЋ

од породице ЈАНКОВИЋ
(66/272086)

30. јануара навршавају
се три године откако је
преминуо наш

(54/272015)

Породица КУЗМАНОВИЋ
(59/272070)

ЛАЦКО
ИШТВАН
ПИШТА

МИЛАН и БИСА
БОРНА
са породицом

Последњи поздрав
од пријатеља САШЕ,
МАРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
и РАДМИЛЕ

(141/2722128)

(46/272031)
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Последњи поздрав

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

С великим болом и тугом опраштамо се од нашег супруга и оца

ЂУРЂЕВ

БОРИСАВУ
САВИЋУ
Од ујака
МИЛАДИНА
УРОШЕВИЋА
са породицом

НИКОЛЕ РОКНИЋА
1947–2019.
Сахрана ће се обавити у петак, 25. јануара 2019, у 13 сати, на
Новом гробљу.
Тугују за тобом: супруга САЊА, ћерка СЛАЂАНА са породицом
и син МИЛАН с породицом

ВЕРА

РАДИВОЈ

17. II 1913 – 26. I 1991.

8. II 1904 – 23. XI 1992.

Њихову љубав и пожртвовање нећемо никада заборавити.
Син ДЕЈАН са породицом
(154/272247)

(24/27201)

С тугом у души опростили смо се од нашег

СЕЋАЊЕ
29. I 2016 – 29. I 2019.

У суботу, 26. јануара 2019, у 11 сати, на старчевачком православном гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и вољеном

БОРИСАВА
САВИЋА

РАДОСАВ
НИКОЛИЋ

ГОРАНУ КОБАС

(145/272234)

Вољеном тати последњи поздрав

Последњи

поздрав

драгом пријатељу и
никада заборављеном

15. I 2019.

НИКОЛА РОКНИЋ

Ујак ВЛАДЕН и ујна
БОГДАНКА У
РОШЕВИЋ

од ћерке СЛАЂАНЕ и СТЕФАНА
(146/272234)

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

На гробљу тишина, а у кући велика празнина.
Време пролази, али туга је вечна. Чуваћу сећање
на тебе и сву љубав, пажњу и топлину коју си ми
несебично пружио.
Твоје МАЧЕ

(117/272172)

(135/272205)

(1/271944)

НИКОЛИ
РОКНИЋУ

Вољеном тати последњи поздрав

Прошло је четрдесет тужних дана откада није са
нама наша драга мама, бака и прабака

301-150
За тобом остају број-

Шест месеци туге,
бола, неверице, да
ниси са нама наш рођени брате

не успомене које су
биле неизоставни део
нашег живота.

НИКОЛА РОКНИЋ
од сина МИЛАНА и ЗОКЕ

ДРАГАН и ВОЈКА

(147/272234)

НАДЕЖДА ВУЈИЧИЋ

(150/272237)

Напустио нас је наш драги кум

Тужни поздрав

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ

С љубави и поштовањем чувамо те од заборава.
Ћерке ЉУБИЦА и ВЕРА с породицама

1954–2017.

НИКОЛА РОКНИЋ
Хвала ти за пријатељство и сва лепа дружења.
Кума ВЕРА и кумица МИНА са породицом

НИКОЛИ
РОКНИЋУ

(163/272270)

(157/252256)

Мама, где год да си у нашим срцима остала си.
Твоја деца: НЕША,
ИВАНА и ЈАСМИНА са
породицама

Твоји: браћа ЖЕЉКО
и НЕМАЊА и сестре
ЈАСМИНА и ОЛИВЕРА са породицама

СЕЋАЊЕ

(136/272206)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

ВЛАДИСЛАВ ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2019.
Увек у нашим срцима и нашим сећањима.
СНЕЖА и ЗОРАН

(148/272236)

29. јануара 2019. навршава се година од
смрти

(158/2782257)

НИКОЛИ РОКНИЋУ
Остаје само велика туга.
Брат МИЛАН, снаја СВЕТЛАНА и братанци НИКИЦА
и РАДЕ
(164/2782271)

Последњи поздрав поштованом пријатељу

НИКОЛИ
РОКНИЋУ

РАДОВАНКА
СТАНОЈКОВСКИ
1954–2017.
Прошло је две године, а
ти нам недостајеш сваким даном све више и
више.
Сестре НАДА и ЈОВАНКА с породицама
(152/272239)

КРСТЕВСКИ
СТЕВАНА

ВЛАДИСЛАВ ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2019.
Десет година бола, туге, без тебе. Кишне капи су те однеле.
Капи суза из нашег ока, теку увек.
Само твоји

СЕЋАЊЕ

од ЗОРИЦЕ МАРКОВ
и НОВИЦЕ ИЛИЋА
са породицама

Постоје љубави које
смрт не раздваја, као
и празнина коју време не испуњава.

(159/272259)

од породице
МИТКОВИЋ

Последњи поздрав
драгом пријатељу

КОБАС ГОРАН

Ожалошћене породице КРСТЕВСКИ и
ВИГЊЕВИЋ
(138/272212)

(8/2719729

Не заборављамо вас

МУРГИН

НИКОЛИ РОКНИЋУ
Почивајте у миру.

(162/272266)

КРУНА
(166/2782275)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ДУШАН МИЛЕУСНИЋ

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

Време не може да избрише сећање на тебе.
Супруга НАДА, син МИЛЕ, ћерке ЉИЉА, КСЕНИЈА,
РАДА и СВЕТЛАНА
(156/272254)

1930–1995.

ЗОРАН

ОЛГА

2009–2019.

2000–2019.
Ћерке с породицама
(7/271971)

Петак, 25. јануар 2019.
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Драги тата
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СЕЋАЊЕ

У суботу, 26. јануара 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Качареву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

МИРЈАНА СРЕТЕНОВИЋ
28. I 2017 – 28. I 2019.
Недостајеш...

МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА

Твоје: БОКИ
и БРАНКИЦА
(82/272104)

Никада те неће заборавити твоја сестра
ДОБРИСАВА са породицом

СЕЋАЊЕ

Дан за даном, корача још једна година без тебе.
Недостајеш све више.

ДУШАНКИ КАРИЋ

У срцу те чувају твоји: супруг СЛОБОДАН и
ћерка СТАНИСЛАВА

Поносни смо што смо те имали, а тужни
што смо те изгубили.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

(33/272018)

30. јануара 2019. године навршавају се две године како није са нама наш вољени

Твоји најмилији
(131/272059)

(133/272194)

ПОМЕН

28. јануара навршавају се три тужне године како
није са нама наш вољени

БРАНКА ЈОЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2019.

ДУШАН
ЗЕЉКОВИЋ

РАДОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ

Прошло је шест тужних година, али боли исто.
Супруга АНА, ћерка
ДУШАНКА и унука
АНА

Много нам недостајеш. Без тебе ништа није као
пре.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Заувек твоји: супруга ГОРИЦА, син ДАВОР, ћерка ДАНИЈЕЛА с породицом и сестра ВЕРА с породицом

(116/272167)

Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с нама.
Хвала ти на безграничној и несебичној љубави
коју си нам пружила. Поносни смо што смо те
имали.
Твоји: мајка ЖИВКА, син ГОЈКО, супруг ПЕТАР
и брат МИЛАН с породицом

(90/272125)

ФРАЊА КЕЛЦЕР
И после дванаест година много нам недостајеш мила наша

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Породица

IN MEMORIAM
31. јануара 2019. навршaва се четрнаест година од смрти наше драге

(132/272193)

(33/232490)

26. јануара 2019. године, у 11 сати, одржаће
се годишњи парастос у
манастиру Војловица

27. јануара напустили су нас наши

ПЕРОВИЋ
МИЛАНКА
СУВАЧАР
Твоји најмилији

РУЖА

др МИОДРАГ

1933–2007.

1930–2014.

Време пролази, сећање остаје.
У мислима са вама: ћерка БОБА и унук ЂОРЂЕ
ПЕРОВИЋ

СЕЋАЊЕ

(96/272130)

Навршава се друга тужна година откако није
са нама

Монахиња
КИРИАКИЈА
КИРА
Много нам недостајеш.
Мама, ИВА, КИРА, ЈОВАН, ВЕСНА, ЗОРАН и
КАТАРИНА

МИЛАН
ВОЈИСАВЉЕВИЋ
Монахиња
КИРИАКИЈА
КИРА
Прошло је дванаест месеци болних, који никада неће престати док смо
живи. Увек си у мислима
нашим и вечно вољена.
Тета НАДА и теча
ВУЈАДИН

(120/271177)

(119/272173)

БРАНИСЛАВЕ
ВУКАЈЛОВИЋ
Рођ. Исаковић
С љубављу породица

27. I 2001 – 27. I 2019.
С љубављу и поштовањем породица ВОЈИСАВЉЕВИЋ

(93/и)

(76/2720979

Драги наши родитељи

ЂЕРФИ

(121/272178)

У суботу, 26. јануара 2019. навршавају се четири године откако није са нама наш драги

ЖАРКО
ПРОДАНОВ
ВАСИЛИЈЕ
СЕКУЛОВСКИ

НЕНАД
САВКОВИЋ

26. јануара навршиће се
десет година бола и туге. Вечно си у нашим
срцима.
Твоја супруга
МИРОСЛАВА
са породицом

26. јануара даваћемо
шестомесечни помен
на Новом гробљу.

(102/272)

(9/27и1976)

С поштовањем брат
БОГОЉУБ и сестра
ЈАСМИНА

Твоји: ћерка САЊА и
син ЗОРАН са породицама и сестра КАТИЦА

СЛАВОЉУБ ТОМИЋ МИЋА
Увек си у нашим мислима и срцима.

(94/272128)

24. јануара је четири године без наше маме

Твоји најмилији

АНДРАШ

СМИЉА

2005–2019.

2017–2019.

Године пролазе а Ви сте нам увек у срцима.
Сећање на Вас никада не бледи.
Воле вас ваше ћерке ЈАСА и МАЈА
(105/272145)

(108/272151)

Поштованом

Навршава се десет година откако ниси са
нама

Поводом четрдесетог
помена драгом стрицу

СТАНКОВИЋ

МИРСА

РАДОВАН

2016–2019.

2002–2019.

Чувамо вас од заборава.
Ћерке БЛАГИЦА, МИРА, ЗОРИЦА и СНЕЖАНА

(27/

ЕВИЦЕ
ДАМЈАНОВИЋ

ДРАГУТИНУ
ПЕЧЕНИЦИ

Тешко је живети без
твоје велике љубави,
снаге, упорности и утехе.
Твоје ћерке ДУДА
и ГОГА са породицама

25. I 2000 – 25. I 2019.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

(122/272179)

(140/272217)

Твоји најмилији

ЈАЊА
БОДРОЖИЋ
24. I 2001 – 24. I 2019.

МИЛИВОЈЕ
ТИЈАНИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима, јер
вољени никада не умиру.
Твоји: супруг ИЛИЈА,
син МИЛАН и ћерка
МАРИЈА са породицама

22. I 2009 – 22. I 2019.
Твоја сестра
МИЛИЈАНА АНЂЕЛКОВИЋ с породицом

(84/272111)

(29/272006)

ВИДОМИРУ
ЛЕКОВИЋУ
Хвала ти за све што
си учинио за нас.
ДРИНА
са породицом
(104/272192)

26

Петак, 25. јануар 2019.

26. јануара 2019. навршава се година од
одласка наше

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 27. јануара, у 12 сати, на Старом православном
гробљу, дајемо четрдесет дана нашем драгом и вољеном

МИЛЕТА ПАВЛОВ
2009–2019.

ДОБРИНКЕ МЕНЕШИ
Рођ. Мартинов
Твој одлазак оставио је велику бол и тугу.

ДУШАНУ НАУНКОВИЋУ

До краја наших живота туговаћемо и волети те.

1936–2018.

Прошло је десет тужних година откако си
само у нашим срцима.
Твоји најмилији

Твоје ДАНИЈЕЛА и КАЈА
(107/2721489

Туга и бол за тобом остају заувек.

(91/272122)

Супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН
са породицама

1. фебруара навршава се пола године откако није са нама наша драга

СЕЋАЊЕ

(95/272129)

У суботу, 26. јануара 2019. даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

27. јануара је твој рођендан драги наш
Пипи

КАТИЦА КАЈА БОЖИН
1925–2005.
Прошло је тужних четрнаест година од смрти наше
мајке и баке мајкице.
Свако сећање на њу наноси нам бол, али и осмех на лице, јер је памтимо као веселу и забавну мајку, пожртвовану и намучену јер је на пут сама извеле своје три
ћерке.
Вечно захвалне ћерке.
МИРА и РУЖА БЕБА,
зет ГОРАН и унуци ДАЦА, БРАНА и РАША

ВЕСНА ПОПОВ
рођ. Радојчић
САША и МИША
(48/272041)

Навршава се четрдесет
дана откако нас је напустио мој вољени ујак

У суботу, 26. јануара
2019. године дајемо четрдесетодневни помен мом
драгом и вољеном брату

(60/272072)

ЈАГОДИ СТОЈИЧИЋ
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.
Воле те твоји: синови ЗОРАН и ЗЛАТКО, снаје
БИЉАНА и ТАМАРА и унуке КАЛИНА и ЈАНА
(78/272106)

Прошло је четрдесет
тужних дана откада
ниси са нама

ДАНЕ
ЈОВАНОВСКИ
1952–2018.

ДАНЕТУ
ЈОВАНОВСКОМ

Тежак је сваки дана без
тебе...
Недостајеш!
Сестричина ТАЊА
са породицом

Време пролази бол у срцу остаје. Много ми недостајеш.
Твоја сестра БЛАГИЦА

(13/271982)

(14/271982)

СЕЋАЊЕ

ДАНЕ
ЈОВАНОВСКИ

Син МИРКО
с породицом

Четрдесет дугих дана
пролази, а ми остајемо у
дубоком болу са сећањем
на све срећне године.
Недостајеш деда.
Унука МАРИЈА
са породицом

(83/272110)

(92/272123)

1929–2018.

Одавно су, уместо радости, остале само
успомене и ране које
никад неће зацелити.

(103/272141)

ЈАГОДА
СТОЈИЧИЋ
Много нам недостајеш.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: браћа
БЛАГОЈА и
БРАНИСЛАВ, снаје
ВЕРА, ВЕСНА
и РАДМИЛА
са породицама
(80/272106)

ЈАГОДИ
СТОЈИЧИЋ
Бескрајно нам недостајеш.

Твоји: братанице
БЕТИ, ЈАСМИНА,
ЕМА, СНЕЖАНА,
НАТАША и братанац
САШЕ
(79/2721069

МАРИЈА ВИЧЕВИЋ
1947–1999.
Прошло је двадесет година откада нас је напустила наша драга и никад непрежаљена сестра Марија Вичевић, рођена Божин.
Са болом и тугом се сећамо њеног ведрог лика и вечно
ће живети у нашим мислима.
Почивај и даље у миру поред свог Тихе, Неше и Бојана
за којима такође неутешно жалимо.
Сестре МИРА и РУЖА БЕБА са породицом
(61/272072)

2018–2019.

САВО
РАТКОВИЋ
29. I 2000 – 29. I 2019.
С љубављу и поштовањем твоје сестре:
МИЛА, ЦАНА и ДОБРА са породицама
(15/

27. јануара је годишњи
помен драгој сестри

Наш драги тата, супруг и деда

СЕЋАЊЕ

1948–1995.

Сестра НАДА
и зет ДУШАН

1952–2018.

У суботу, 26. јануара
2019. године, у 11 сати,
на Старом православном
гробљу, дајемо годишњи
помен нашој драгој

СОФИЈИ
РАМЈАНАЦ

Драгој тетки

МИОДРАГ
ЈЕЗДИМИРОВИЋ
МИША

БОРКА

2018–2019.

ТЕРЕЗА
ШВЕФЕЛБАУЕР
Недостајеш превише. Била си најбоља
мајка, ташта и бака

ТЕРЕЗА
ШВЕФЕЛБАУЕР

Почивај у миру.

Ћерка КАТИЦА,
зет ДРАГАН и унук
МАТИЈА

Снаја ГАБРИЈЕЛА
и унука ANNA

(69/272088)

(70/272088)

ПОЉАК

ГОЈКО
БИЈЕЛИЋ
РАДМИЛА

СЛОБОДАН

1990–2019.

1998–2019.

Чувамо вас од заборава.
Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА
(28/

МИЛОШ
ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2019.

БОГИЦИ
НИКОЛОВСКОЈ

Већ шест месеци ниси са нама, али у срцима си заувек!
Твоји најмилији

Када предуго траје и
тишина некако зазвучи!
Твоји: РАДМИЛА,
СРЕДОЈЕ и ТАЊА

Живећеш вечно у нашим срцима.
Сестра ЂУВЕЗА
са фамилијом

(81/272106)

(57/272063)

(42/272026)

МАРГАРЕТА

МИХАЈЛО

1912–1999.

1914–1999.

Године пролазе, али сећање не.

Ваши најмилији

(23/271999)

Петак, 25. јануар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27

24. јануара, у 12 сати, на Старом православном гробљу, дајемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

26. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо шестомесечни помен нашем

ЂУРИ Миливој
МАЈСТОРОВИЋ

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ МАРЕТУ

дипл. инг. у пензији

Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се памти, бол и тугу који су вечни.

8. XII 1996 – 29. VII 2018.

Недостајеш, поносни на Тебе и твој значај
у нашим животима.

У срцу те чувамо анђеле наш.

Твоји: братаница БОБАНА с породицом и
породица ВУКОТИЋ

Мајка ДРАГАНА, отац ЈОВИЦА, сестра НИНА и бака МАРИЈА

(77/272100)

(71/1272089)

27. VII 2018 – 27. I 2019.

Шест месеци откако није с нама наш

МАРКО ЈОВАНОВИЋ МАЋА

МИЛАН
ЛУЖАЈИЋ

МАРКО ЈОВАНОВИЋ

2. фебруара 2019. је
десет година откако
си ме оставио.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Баба ЈОСКА, деда ТОМА и тетке ВИОЛЕТА
и ОЛИВЕРА с породицама

Твоја МАРИЈА

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ

Дани, месеци пролазе...
само не пролазе лепе речи, дела и тренуци које си
нам несебично поклањао. То остаје и отићи ће заједно са нама, јер баш си нам ти омогућио да се
осећамо посебно. Хвала ти што си био део наших
живота.

У срцу сломљен, збуњен у глави, спомен је њезин свети ми храм, кад ми се она одонуд јави,
ко да се Бог ми појави сам: У души бола лед ми
се крави, кроз њу сад видим, од ње све знам,
зашто се мудрачки мозгови муте Santa Marija
della salute.
Твој АЛЕКСАНДАР с породицом
(30/272008)

Годишњи помен нашем

Тетка БЕБА, теча ДЕЈАН и браћа МИЛОШ и ГОРАН
(130/272190)

(11/272016)

25. јануара 2019. навршавају се три године од
смрти наше вољене

(72/270920)

Прошло је двадесет шест тужних година откада није са
нама наш најмилији

ШВАБИ

НИНОСЛАВ ЖУЛА
Мајка БОЖАНА, тетка ЗАГОРКА, брат ПЕТАР и остала
родбина

Твоји најмилији

21. јануара 2018. навршило се шест тужних месеци како ниси са нама

У суботу, 26. јануара, у
СЕЋАЊЕ
10.30, даваћемо пола На моју мајку која ме је
године мојој супрузи, напустила пре тридемајци, баки и прабаки сет и четири године

(18/271992)

Марко, заувек ћеш
бити у нашим срцима.

(98/272136)

21. јануара 2019. навршило се шест тужних месеци откако ниси са нама

Три године је прошло
без наше ујне, снајке и
шурњаје

ТОНИ
ЂЕШИНОЈ

1936–2018.

ЉИЉАНА
НОВКОВИЋ

Време не може избрисати тугу. Све више нам
недостајеш.
Пуно те волимо.
Ћерка ЈАСМИНА
с породицом

Драга моја бако, заувек
ћеш бити у мојим мислима и у мом срцу.
Унука МАРИЈА
са породицом

(45/272030)

(44/272030)

1936–2018.

РАКИЛА
ЂЕШИН
БРАЦА
(16/271990)

СЕЋАЊЕ

Три године откако
није са нама

Трогодишњи помен
куми

Твоји ПЕНДИЋИ

(47/272039)

ЉИЉАНА
НОВКОВИЋ

Твоја породица

(153/272246)

ИВАНКЕ СТАНИМИРОВИЋ
Живиш у нашим срцима.

МАРКО
ЈОВАНОВИЋ

МАРИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ
Никада те нећемо заборавити.
Породица
КАЛИНИЋ

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

(3/271966)

(2/271966)

Сећање на наше драге

ЈОВАНОВИЋ

(106/272148)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ЗАГОРАЦ
1987–2019.

ДИМИТАР
ЗАГОРАЦ
27. I 1999 – 27. I 2019.

ЈЕЛЕНА
ЗАГОРАЦ
2002–2019.
Ваши најмилији

(10/272022)

БОРИСАВ
ЖИВКОВИЋ
2017–2019.
Почивај у миру, недостајеш...
Породица
(65/272085)

ЂУРА
НЕСТОРОВ
1. II 2017 – 1. II 2019.
Прошле су две године
у болу и тузи.
С поштовањем
супруга ЈЕЛА
НЕСТОРОВ и ћерка
ЗОРИЦА ВЕЉКОВИЋ
са породицом
(43/272027)

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

ЈЕЛЕНУ ЉИЉАНУ

МАРИЈУ

2003–2019.

2016–2019.

2011–2019.

Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ваши најмилији
(4/271960)
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Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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УБУДУЋЕ БЕЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
Почев од броја нашег листа који излази 18. јануара, матичне књиге, у којима су се могли наћи подаци о рођеним, венчаним и умрлим суграђанкама и суграђанима – више неће излазити.
Разлог за то је, како нам је објашњено у Градској управи, одакле су нам
подаци досад стизали, примена Закона о заштити података о личности. Наиме, одредбе тог закона забрањују објављивање личних података грађана.
На нашу жалост, а верујемо и већине Панчевки и Панчеваца, оставићемо вас ускраћене за ову рубрику. Не својом кривицом.
С. Т.

СКАНДИНАВКА
////

РОМАН
ВАЖНОСТ, ПРЕДЛОГ ЖЕНСКИ СВЕТЛАНЕ
СТЕНОВИ- ОГЛАШАВАТИ СЕ ОБРИСАТИ
УГЛЕДПЕВАЧКИ ВЕЛМАР
ТОСТ
ТРЉАЊЕМ
(заједно)
РИКОМ
НОСТ
ГЛАС ЈАНКОВИЋ

ФРАНЦУСКО
ПЕЦИВО
ОБРЕДИ,
ЦЕРЕМОНИЈАЛИ

5. СЛОВО
АЗБУКЕ
МУЗИЧКА
МЕРА

ЈАКА
КИША,
НАТОПИНА

ДРЖАВА У
АЗИЈИ
АМЕРИЧКИ
ИНДИЈАНАЦ
ОДИСЕЈЕВО
ОСТРВО
АПОТЕКАРСКИ ТЕГ

ОЗНАКА
ЗА
ТЕМПО
////

АМЕРИЧКИ
ГЛУМАЦ
(Кери)
СМИЦАЛИЦА

ХЕЛЕНСКИ
ИСТОРИЧАР
ОЗНАКА
ЗА ТОНУ
РАСТИ ИЗ
ЗЕМЉЕ

ЗАВЕРА
НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ (скр.)
УРОК (турц.)

СНАЖНИ

7

8

1
2
3

ПРЕДЛОГ
(унутра)
МОРСКИ
ГРЕБЕН

6
7
8
9
10
11
12
ВОДОРАВНО: 1. чвршће везивно ткиво код кичмењака, хрскавица,
2. летовалиште код Опатије – престанак живота, 3. британски шахиста
(Најџел) – Атифа одмила, 4. луксузнији хотелски смештај, 5. гробар –
ауто-ознака Чачка, 6. без руке или ноге, кљаст – предлог, 7. треће слово азбуке – предмет, 8. име америчке глумице Арчер – котва, ленгер,
9. изражавање лепих жеља поводом рођендана (мн.), 10. Херцеговац –
букет цвећа, 11. креатор бикинија (Луј) – амерички певач (Нет Кинг),
12. пописи адреса.
УСПРАВНО: 1. име француског тенисера Гаскеа – вечерњи обед,
2. хеленски вајар – русвај, хаос, 3. престоница Венецуеле – белгијски
дневни лист, 4. први вокал – расправа о неком питању, студија (лат.),
5. врховни суд (скр.) – град у Босни и Херцеговини – симбол сумпора,
6. муслимански свештеник – начин вођења ратне операције, 7. илустратор, аутор цртежа – старешина универзитета, 8. македонско мушко име – стари шпански новац (мн.).

ОДОСТРАГ
ПРЕДЛОГ
(према)

(23. 9 – 22. 10)

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

ИСПУЊАЉКА
Речи су састављене од следећих
слогова: БЛАМ, ВА, ВЕЉ, ВИР,
ВИЋ, ДА, ВИЋ, ЈАН, КО, КО,
НА, НО, СМИР, ТА, ЧАН.
ВОДОРАВНО: 1. наш глумац,
играо у „Војној академији”
(Бранко), 2. примабалерина московског Бољшог театра (Олга),
3. име и презиме наше глумице,
бивше чланице Народног позоришта у Београду, 4. наша глумица и ТВ водитељка (Марија), 5.
место у Бачкој, код Суботице, 6.
палица као симбол владарске моћи, жезло (мн.).
Слова на осенченим пољима
дају име и презиме панчевачке
глумице (на слици), некадашње
директорке Културног центра.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
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Планови, као и послови који су
покренути раније, ићи ће мало
успорено, али ће се ипак реализовати. Оно што вас мучи, јесу
емоције. Не копајте много ни по
својим, а ни по туђим грешкама.
Пустите да време одради своје.
Стомачни проблеми.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Водите рачуна о томе где и како
трошите новац. Не улазите у
расправе с колегама и шефовима, јер ћете бити губитник. Појачајте своју физичку активност
како бисте се ослободили стреса и тако избегли конфликте с
партнером.

Покажите више толеранције према људима с којима морате да
сарађујете. Свега вам је доста,
али није време за радикалне потезе. Све што сте гурали под тепих, сада излази на површину.
Морате да донесете одлуку. Пазите се прелома.

Девица

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Промене на послу су неминовне,
зато мудро ћутите и чекајте акције претпостављених, па тек онда
реагујте. Помало исфрустрирани,
преносићете своју негативну
енергију на партнера и породицу.
Време је да се решите нездравих
навика.

Требаће вам много живаца и безброј калкулација да све одржавате у каквом-таквом реду. Пружа
вам се прилика да уз тактичност
постигнете повољне договоре и
реализујете раније зацртане и договорене планове. Искористите је.
Смањите стрес, чувајте здравље.

СУДОКУ
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Као да се налазите у нирвани,
све вам је равно. Пробудите се,
није тренутак за сањарење! Суочите се с реалним животом. Опседнути сте догађајима из прошлости. Али сетите се – да је ваљало, то би трајало. Чувајте се
грипа.

Рак
Велике промене, и то позитивне,
чекају вас на пољу каријере, само морате бити мудри и сачекати
извесно време за реализацију.
Прикочите и не реагујте исхитрено. Жеље су једно, а стварност
нешто сасвим друго. Слаткише
замените воћем.

1

4

Сада треба да будете максимално концентрисани. Шта год да се
догађа око вас, не наседајте на
провокације и не дозволите да
лошији победи. Емоције су вам у
другом плану, али не будите брзоплети и искључиви. Ојачајте
имунитет.

(23. 8 – 22. 9)

ЛИЦЕ БЕЗ
ДРЖАВЉАНСТВА

3

Завршавајте све започете послове, окрените се себи и својим
очекивањима и мудро идите корак по корак, ма колико желели
да доминирате. Незадовољство у
партнерским односима је пролазно. Празници су прошли, паузирајте са алкохолом.

Бик
Решаваћете скоро немогуће ствари. Често ћете имати недоумице
у којем тренутку је најбоље да
реагујете. Колико год да сте у
праву, смањите мало страсти и
не намећите партнеру своје мишљење и своје одлуке. Размислите о дијети.

МЕШАТИ
(стр.)

4
5

СИМБОЛИ
ПРЕДСТАВНИК
ВРСТЕ

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Будите мудри, не уплићите старе
играче у нове пројекте. Ранији
договори ће претрпети мање измене, па не понављајте старе
грешке. Не журите да решите
свој емотивни статус. Седите на
клацкалици с које се лако пада.
Ојачајте имунитет.

ТАРУЋИ
ЧИСТИТИ
СИМБОЛ
СИЛИЦИЈУМА

Ован
Ствари полако почињу да се
сређују саме од себе, али недостатак новца ће вам мало пореметити планове. Не почињите,
али и не настављајте свађу с
партнером. Пустите да се све
реши само од себе. Чувајте се
вируса.

ТЕКУЋЕ
ГОДИНЕ
РЕКА У Ј.
АМЕРИЦИ

СУВИШЕ
ШТЕДЉИВ

НОВИНЕ
КОЈЕ ИЗЛАЗЕ СВАКОГ
ДАНА

УКРШТЕНИЦА
1

ХОРОСКОП

ОБАВЕШТЕЊЕ РЕДАКЦИЈЕ
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РЕШЕЊА – Скандинавка: кроасан, ритуали, шкрт, тг, натоп,
д, отирати, си, Иран, т, Итака, Грант, урота, т, јаки, ну, дневник,
у, знаци, рт, озад, миксати, апатрид. Укрштеница: рскавица,
Ика, смрт, Шорт, Ата, апартман, ракар, ча, сакат, с, в, ствар, ен,
анкер, честитке, Еро, кита, Реар, Кол, адресари. Испуњаљка:
Јанковић, Смирнова, Нада Блам, Вељковић, Чантавир, скиптари. Судоку: 365241987, 728956431, 491873265, 859417623,
613582794, 247639518, 536728149, 172394856, 984165372.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕДМИ ПУТ У ПАНЧЕВУ НА ВЕЛИКИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

ОСАМНАЕСТОГОДИШЊАК ПРВИ ДО КРСТА
Након паузе од безмало целог
века у Панчеву се седми пут
пливало за богојављенски часни крст.
И овог пута се четрдесет деветоро храбрих људи, који су
претходно прошли здравствени преглед, надметало на дистанци од симболична тридесет
три метра.
Велики број суграђана је тог
хладног зимског дана без даха испратио овај спектакуларан догађај, а најбржи је био
мла ђа ни Пан че вац Ми лош
Михајловић.
Пред више стотина људи на тамишком кеју се у суботу, 19. јануара, седми пут у новијој историји пливало за богојављенски
часни крст. Дистанцу од тридесет три метра, која симболички
означава године Исусовог живота, тог хладног зимског дана
превалило је четрдесет деветоро људи старости од шездесет
па до осамнаест година, колико је имао најбржи, од прошле
године пунолетни – Милош Михајловић из Панчева.
Као и ранијих година, све је
почело литургијама у Преображенској и Успенској цркви, да

Победник Милош Михајловић
би потом, по традицији, припад ни ци удру же ња „Срп ска
Спарта”, као главни организатори, у пратњи коњаника из
Маргите, положили венац на
споменик Стевану Шупљикцу.
А онда се маса људи запутила ка кеју, тачније ка градској плажи на Тамишу, у чијој
леденој води је требало да педесетак најодважнијих исплива

Маргићански коњаници

наведену раздаљину. Центар
збивања је, као и досад, била
тераса зграде удружења „Херој Марко Кулић”, одакле се
при сут ни ма нај пре обра тио
градоначелник Панчева Саша
Павлов. Потом је краћу беседу изговорио протојереј Радослав Радмановић, а свештеници обеју споменутих цркава
освештали су часни крст. Уследи ла је про зив ка че тр де сет

деветоро храбрих људи – од
нај мла ђег, осам на е сто го ди шњег Николе Медана до најстаријег Ненада Рајкова. Они
су прет ход но на ле кар ском
прегледу испунили критеријуме за учешће у овом обредном чину.
Међу њима се, поред тринаесторице припадника Војске
Србије, налазио велики број
чланова „Спарте”, чији је пред-

УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ВИНАРА НА ПРЕСТИЖНОМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ

Ћојбашићев совињон блан први у Темерину

Јордан
Филиповић

заглушујући пљусак, нашли су
се у води и завеслали рукама
ка чамцу на којем се налазио
часни крст. А до њега је први
стигао, као што је наведено,

црква, Град Панчево, Месна заједница Горњи град, Туристичка организација Панчево, „Српска Спарта” и бројни суорганизатори и покровитељи.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Фрида

Шмит, Ћојбашић и Филиповски

Страну припремио

млађани Милош, коме је то
био први пут да учествује у богојављенском пливању.
Треба истаћи да су овај спектакл поново заједнички прире ди ли Срп ска пра во слав на

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.

Већ двадесет две године, средином јануара, у Темерину се
одржава међународни сајам вина. Реч је о вероватно најпрестижнијем окупљању произвођача божјег нектара не само из
целе земље већ и из Мађарске,
Румуније, Хрватске и других
околних држава.
Као и раније, и овогодишња
манифестација трајала је три
дана: од 17. до 19. јануара. Најпре су прикупљани узорци вина, након чега се прешло на оцењивање, у којем је учествовао
велики број иностраних еминентних судија, а по традицији
у суботу је приређен најатрактивнији догађај отворен за грађане. Том згодом љубитељи квалитетног вина могли су да дегустирају близу хиљаду узорака, а
атмосферу је подизао пратећи

програм, сачињен од песме и
игре, махом из мађарског фол-

седник Зоран Рајачић покличем: „Бог се јави”, тачно у подне, позвао све пливаче да крену ка реци. Одговорили су громко са: „Ваистину се јави!” и неколико тренутака доцније, уз

клора, с обзиром на то да велики број припадника тог народа
живи у окружењу. Ни гурмани
нису били ускраћени, јер је с
бројних штандова нуђено све
оно што одлично иде уз добро
вино, попут мађарског гулаша,
феноменалних погачица са чварцима, кулена и разних сирева.

Сам крај остављен је за проглашење најбољих. У конкуренцији око 680 узорака пристиглих из десетак земаља,
осамдесетак судија, од којих
већина из Мађарске, Румуније
и Хрватске, додељивало је
(овим редом) бронзане, сребрне и златне медаље, као и тринаест великих златних онима
који су од могућих сто освојили минимум 95 поена.
Међу њима се, као први међу 275 узорака белих вина из
земље и региона, нашао совињон блан – племенито пиће настало у подруму доловачке породице Ћојбашић. Његов власник Србислав има тридесетогодишње искуство у прављењу
божјег нектара и освајач је бројних награда на свим важнијим
такмичењима, попут оних у Темерину и Вршцу, где је 2012.
године проглашен за 25. витеза Банатског винског реда „Свети Теодор”. Он тренутно гаји
грожђе на седамдесетак ари и
производи на хиљаде литара

вина и ракије. Поред поменутог трофеја, Ћојбашић је у Темерину освојио златне медаље
у категорији шилер за мускат
хамбург, као и за мерлот у конкуренцији црвених вина.
Још увек релативно млада
Винарија „Филиповски” из Јабуке узела је сребро за каберне
из 2018. године, које потиче
од грожђа из њеног винограда.
Исто одличје је власник тог подрума Ненад примио за прошлогодишњи шардоне, док му
је „бронза” припала за бермет.
Лајош Шмит из Војловице
је, заједно са супругом Ружицом, добитник награда у категорији воћних вина: додељено
му је сребро за малиново, а по
бронза за вино од купина и виноградарских брескви.
Треба напоменути да су последња двојица на темерински
сајам, у неку руку, изашла са
експерименталним сортама.
Све у свему, наведени успеси панчевачких винара вредни су сваке пажње.

Ова краткодлака куца, која ће бити
мања растом, стара је око седам месеци. Пронађена је недавно у снегу, сва
промрзла и гладна, а тренутно се налази у граду и чека на удомљење.
Фриду красе многи лепи манири –
не покушава да се пење на кревет, не
прави неред, нужду врши напољу и
тражи да изађе. Научила је шта значи
„не”, затим да седне и да дође када је
позвана, а зна да шета на повоцу и
притом воли да се игра, да дуго буде напољу и стиче нове
пријатеље.
За њу је обезбеђена стерилизација, док су вакцинација и
чиповање обавеза удомитеља. Све друго може се сазнати путем контакт-телефона 064/502-50-81.

Мила
Преслатка женкица, стара
свега два месеца, пре неколико дана остављена је у
улазу једне зграде у картонској кутији, а људи који су
је пронашли, нису је препустили судбини на милост и
немилост, већ су је привремено склонили.
Мила је одмах одведена код ветеринара, где је очишћена
од паразита и бувица и добила је прву вакцину против заразних болести.
Ова куца ће бити удомљена уз уговор о одговорном власништву, а за све друге информације треба позвати телефон
065/529-38-08.

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

„ГЕНЕРАЛКА” СА ШАМОТОМ
Љубитељи игре с лепљивом
лоптом у нашем граду и околини с нестрпљењем ишчекују 2. фебруар, за када је заказан наставак првенствене
трке за бодове у Суперлиги.
Лидер шампионата, панчевачки Динамо, тим који је
исписао нове странице рукометне историје у нашој земљи јер је у првих тринаест
утакмица остварио исто толико победа, вредно се припрема за искушења која му
ускоро предстоје.
Момци које предводи тренер Иван Петковић паклено
тренирају, раде свакодневно
и комбинују вежбе у теретани и у сали. Паралелно с тим

довољно времена да највећа
искушења дочекамо потпуно
спрем ни – ре као је шеф
стручног штаба Динама Иван
Петковић.
„Жуто-црни” су уторак, 22.
јануара, у Врбасу одмерили
снаге с Работником, прваком
Македоније, а у суботу, 26.
јануара, од 12.30, у Хали спортова на Стрелишту дочекују
Шамот из Аранђеловца. Та
утакмица ће им уједно бити
и генерална проба пред првенствени меч с Црвеном звездом, који је заказан за 2. фебруар у нашем граду.
После новогодишњих и божићних празника званично
су по че ле и при пре ме за

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ИСПУСТИЛЕ ЗВЕЗДУ
Одбојкашице Динама
пропустиле три
меч-лопте
Следи можда
најважније искушење
Борац се реванширао
Градиштанцима

играју се и контролне утакмице, увежбавају технички и
тактички детаљи...
После победе у Кикинди
над истоименим домаћим тимом Бранко Радановић и његови саиграчи су прошлог викен да у Ха ли спор то ва на
Стрелишту одиграли и други
контролни сусрет, у коме су
савладали београдски Обилић са 26:21. Питање победника није се постављало ниједног момента, иако је било
приметно да су „жуто-црни”
прилично „тешки”, што је и
нормално за ову фазу припремног периода.
– Момци заиста заслужују
све честитке. Вредно раде,
мотивисани су, извршавају
сво је оба ве зе мак си мал но
професионално. Припреме
засад протичу у најбољем реду и заиста сам врло задовољан. Све нам је важно. И физичка кондиција играча и техни ка и так ти ка. Има мо

наставак сезоне у Рукометној
академији Динамо.
Дечаци су у јесењем делу
постизали одличне резултате, а сви у клубу верују да ће
у истом ритму наставити и
после краткотрајне паузе.
Од првог дана припрема
напорно се ради, а млади рукометаши све обавезе лако
прихватају. Истовремено, тренира се и мини-рукомет, у
којем има много талентоване деце која желе да открију
све тајне рукометне игре.
Прво такмичење за старије генерације почиње већ у
суботу, 26. јануара, када ће
четрнаестогодишњаци учествовати на турниру Суперлиге Војводине у Пригревици. У суботу, 2. фебруара, такође су на програму турнири
Суперлиге Војводине. У Панчеву ће играти дечаци од дванаест година, док ће у Јабуци
снаге одмеравати шеснаестогодишњаци.

МЕЂУШКОЛСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

ЗЛАТНЕ КАТАРИНА И НАЂА
Серија турнира на домаћој
сцени у 2019. години отворена је у суботу, 19. јануара, у
Националном бадминтон центру на Ади Циганлији. Као и
претходних девет година, прво надметање у богатом такмичарском календару био је

чица петих и шестих разреда
и Нађа Поповић (ОШ „Свети
Сава”) у групи девојчица седмих и осмих разреда.
Сребрну медаљу у надметању дечака петих и шестих
разреда зарадио је Вања Бокан (ОШ „Исидора Секулић”).

После неочекиване победе над
Железничаром из Лајковца одбојкашице Динама су и у 17.
колу Суперлиге приказале сјајну игру и биле су на прагу највећег изненађења. Девојке које предводи тренер Никола Јерковић у недељу, 20. јануара, на
Светог Јована, гостовале су у
нашем главном граду, где су
се састале с Црвеном звездом.
Београђанке, које многи виде и као нове шампионке Србије, у овај меч су ушле као апсолутни фаворити. Панчевкама пре утакмице нико није давао ни промил шансе да из овог
дуела могу изаћи као победнице, а после жестоког окршаја
на Бањици мало је недостајало да се догоди једно од највећих одбојкашких изненађења
ове сезоне: Црвена звезда – Динамо 3:2, по сетовима 14:25,
23:25, 25:11, 27:25, 17:15.
Панчевачке „лавице” су од
самог почетка заиграле храбро
и одважно, па су врло брзо стекле опипљиву предност – 3:7.
На техничком тајм-ауту било
је 6:12, а потом и 7:15. Уследила је серија „црвено-белих” девојака, које су смањиле на 10:15,
али после тајм-аута тренера
Јерковића Динамо је наставио
да игра у сјајном ритму, па је у
првом сету Звезди дозволио да
освоји само 14 поена.
Домаће су у другом сету заиграле боље, повеле су са 10:6,
али Динамо се није предавао,

узвратио је истом мером, па је
при „одмору за рекламе” имао
пред ност од јед ног по е на
(11:12). Јована Симић и њене
другарице наставиле су да играју храбро, па су у финиш овог
дела утакмице ушле с предношћу од 19:23. После поена Тијане Малешевић Звезда је стигла до 23:24, али је потом Драгана Марковић искористила
другу сет-лопту, довела је Динамо до велике предности од

финишу сета тим из нашег града био је ближи победи, јер је
водио са 18:21, али је уследила
серија Црвене звезде, која је
преокренула на 23:21. Домаће
су имале и две сет-лопте (24:22),
али је Динамо успео да се врати у меч и поведе са 25:26 и
тако дође до меч-лопте. Ипак,
Црвена звезда није дозволила
изненађење, успела је да се ишчупа из незавидне ситуације и
да изједначи на 2:2.

2:0 у сетовима и обезбедила бод
свом тиму са овог гостовања.
Трећи сет је у потпуности
припао девојкама које предводи тренер Александар Владисављев. Црвена звезда је од почетка трећег сета била у предности, па је на крају лако успела да смањи предност гошћи на 1:2.
Велика узбуђења виђена су у
четвртом сету. Динамо је повео с 3:7, али је Звезда брзо
преокренула на 12:9. Ипак, у

Пети сет био је само за оне
љубитеље одбојке с јаким нервима. Сара Павловић је бриљирала и била је најзаслужнија што је Динамо имао предност од 8:4. Звезда је поново
успела да се врати у меч и да
поведе са 12:11, али ту није
био крај узбуђењима. „Лавице”
се нису предавале, Сара Павловић је донела две меч-лопте свом тиму, али је Звезда успела да спасе обе и потом тријумфује са 17:15.

Иако нису успеле да остваре
победу, одбојкашице Динама
заслужују све похвале за приказану игру, која може да охрабри све симпатизере овог клуба
пре мечева одлуке. „Лавице” су
играле у саставу: Јована Симић,
Сања Ђурђевић, Марина Ранисављевић, Сара Павловић, Тијана Митровић, Ана Јакшић,
Милица Шорак, Тијана Стојковић, Драгана Марковић, Јелена
Петров и Тамара Ђурђевић.
Шансу су с клупе чекале Марина Обрадовић, Бјанка Петковић и Катарина Марисављевић.
У суботу, 26. јануара, одбојкашице Динама биће можда
на највећем искушењу до сада.
У наш град долази екипа са
Уба, главни конкурент „лавицама” у борби за опстанак. Одбојкашице Динама у овом мечу једноставно морају да тријумфују, како би продужиле наду да кроз мини-лигу могу доћи до зацртаног циља. Уз велику подршку с трибина „лавицама” ће бити лакше у најважнијем мечу у досадашњем
току првенства.
Утакмица почиње у 19 сати.
По сле крат ко трај не па у зе
прошлог викенда је настављено такмичење и у Првој лиги
за одбојкаше.
Старчевачки Борац је гостовао у Великом Градишту, где
је успео да се реваншира домаћину за пораз у првом делу
шампионата: ВГСК–Борац 0:3,
по се то ви ма 16:25, 20:25 и
13:25.
Момци које предводи тренер Душан Јовић од првог до
последњег поена у овој утакмици диктирали су темпо и
ниједног момента нису дозволили домаћину да их резултатски угрози.
Наредног викенда, у суботу,
26. јануара, Борац у Хали спортова на Стрелишту игра против крушевачког Напретка.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

АЛЕКСИ НАЈСЈАЈНИЈЕ ОДЛИЧЈЕ

међушколски турнир под називом „Јефимија 2019”.
Школарци из Панчева били су веома успешни и овог
пута, па су своју иначе богату
ризницу трофеја допунили
новим медаљама.
Златна одличја освојиле су
Катарина Виг (ОШ „Исидора
Секулић”) у категорији девој-

Бронзе су освојили Бошко
Јаковљевић (ОШ „Бранко Радичевић”) у групи дечака трећих и четвртих разреда, као
и Снежана Добричанин (ОШ
„Стевица Јовановић”) у такмичењу девојчица из седмих
и осмих разреда. Одлично је
играла и Милица Стамболија, али јој је трофеј измакао.

Прошлог викенда у Новом Саду је одржано прво коло Купа
Србије у стрељаштву по Б-програму за млађе категорије. У веома јакој конкуренцији надметало се и четворо стрелаца
СД-а „Панчево 1813”, који су
постигли изванредне резултате.
Најуспешнији пионир био је
наш суграђанин Алекса Ракоњац. Он је у конкуренцији 40
стрелаца освојио најсјајније одличје, погодивши 183 круга.
Овај резултат донео му је и дванаест бодова за учешће у финалу Купа Србије. Његова сестра Ива Ракоњац, која је две
године млађа, погодила је 180
кругова и освојила бронзану
медаљу у конкуренцији 25 пионирки, али и осам бодова за
финале. Теодора Кондић није
наступила због повреде руке.

Алекса се надметао и у гађању из стандардне пушке, у којем је с 551 кругом заузео једанаесто место у конкуренцији

кадета. Тренер Синиша Вељковић задовољан је наступом,
јер је Алекса добро издржао и
одрадио два узастопна меча за
кратко време.
Михајло Слијепчевић је заузео четврто место, али је освојио седам бодова у конкуренцији кадета у гађању из пиштоља. Тренер Бранислав Парезановић за ово такмичење
је припремао и Вељка Лазовског и Велимира Нинковића,
који ипак нису учествовали
због проблема с легитимација ма. Ипак, ова два сјај на
стрел ца има ће при ли ку да
освоје бодове за финале у још
два кола купа, у Крагујевцу и
Београду, у наредних месец
дана.
Већ наредног викенда млади стрелци ће учествовати у

трећем колу Лиге Војводине у
Врбасу, а потом и на Првенству Војводине за јуниоре и сениоре у Новом Саду.

Стране припремио

Александар
Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОДЛИЧНИ
КАЧАРЕВЦИ
Велики међународни џудо-турнир под називом „Загреб опен”
одржан је у суботу, 19. јануара,
у глав ном гра ду Хр ват ске.
Учествовало је 612 бораца из:
Италије, Аустрије, Чешке, Сло-

вачке, Украјине, Словеније, Србије, БиХ, Румуније и Хрватске. Наш град је представљало
девет такмичара ЏК-а Јединство из Качарева, које су предводили тренери Саша и Божана Анђеловић.
Златне медаље су освојили
Петар Новаковић, Немања Нишић и Михајло Анђеловић. Сребром су се окитили Андријана
Кртенић и Немања Нишић, а
бронзе су зарадили Николина
Тошић и Растко Анђеловић.

СРЕБРО ЗА
САЊУ МАРИЋ
У атлетској дворани у нашем
главном граду у недељу, 20. јануара, у организацији АСБ-а,
одржано је појединачно Отворено првенство Београда у атлетици за старије пионире (такмичари до шеснаест година).
Надметање се одвијало према строгим правилима и пропозицијама Атлетског савеза
Србије, а учествовало је неколико стотина атлетичара и атлетичарки из целе земље. У веома јакој конкуренцији АК Тамиш је учествовао с једном
атлетичарком и освојио је једну медаљу.
У трци на 600 м сребрну медаљу са изузетним резултатом
од 1:40,86 заслужила је Сања
Марић. Она се надметала у изузетно јакој конкуренцији, са
две године старијим атлетичаркама, и у трци која је била
узбудљива и неизвесна до самог

краја још једном показала због
чега је једна од најталентованијих младих атлетичарки у
Србији.
Сања Марић је с резултатом
оствареним у трци на 600 м
прва на ранг-листи најбољих
резултата у Србији у категорији до четрнаест година. Такође, Сања убедљиво „чува” и најбољи резултат на дворанским
такмичењима у Србији у овој
години на дистанци од 200 м,
који износи 28,26 секунди.
Тако је на најбољи могући
на чин про ве ре на фор ма за
предстојеће Првенство Србије у дворани, на којем се од
Са ње Ма рић оче ку ју сјај ни
резултати.

31

СПОРТ

Петак, 25. јануар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАЗАРЦИ ДОБРО „ПАЗАРИЛИ”

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–УБ
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА

На реду гостовање
Беовуку

Панчево: БОРАЦ–НАПРЕДАК
субота, 16 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: БЕОВУК–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СТАР
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

3:2

ПРВА ЛИГА
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – Н. ПАЗАР

79:84

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ

ша Радовић, али је и он брзо
зарадио трећи фаул. Буран финиш првог полувремена Тамиш
је окончао с три поена „вишка”
(38:35).
Домаћи су и после одмора
били на висини задатка. Уследиле су две „тројке” Илкића,
па једна Крстовића. После четири минута игре у трећој четвртини Тамиш је водио са
49:43, а онда је одједном стао.
Гости су потпуно преузели иницијативу, па су после овог дела утакмице водили с 57:63.
У последњих десет минута
тим из Новог Пазара диктирао
је темпо. Тамиш је „тројком”
Јековића успео да се приближи на 71:72, али за коначни
преокрет није имао снаге.
Најефикаснији у домаћем
тиму био је Бојан Крстовић, са
20 поена, а двоцифрен учинак

имали су и Душан Кнежевић
(16), Александар Илкић (15) и
Алекса Чабрило (10 поена).
– Права првенствена утакмица. Љут сам на млађе играче који су улазили с клупе.
Играли су без чврстине, без одговорности. Нажалост, повредио нам се и Митровић, који
би нам много значио у овом
дуелу. Много су нас десетковале повреде. Не тренирамо
како треба, јер немамо довољно играча. То се осети на утакмицама. Идемо даље, покушаћемо да будемо јачи од свих
недаћа и да се вратимо на победнички колосек – рекао је
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Гости су знали шта их очекује у Панчеву, па су били видно расположени после меча.
– Веома тешка утакмица.
Играло се на једну лопту. Ово

нам је, по мом мишљењу, најтеже гостовање у лиги, јер је
Тамиш заиста сјајан тим. Желим му много среће у наставку првенства – истакао је Сеад
Хаџифејзовић, један од најискуснијих кошаркаша Новог
Пазара.
Тим из нашег града наредног викенда гостује у Београду, где ће се састати с Беовуком.
У одложеној утакмици у Првој регионалној лиги Крискрос је на свом терену савладао Футог са 82:69, по четвртинама 19:24, 21:14, 22:18 и
20:13.
Повратак Верначког, Димића и Угљића донео је додатно
самопоуздање и квалитет у екипу, па је тим из нашег града
сигурном игром савладао госте из Футога.

ПРВОТИМЦИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ПОНОВО НА ОКУПУ

86:69

ДИНАМОВИ
ШАМПИОНИ
Атлетичари панчевачког Динама су прошлог викенда одрадили своје прво такмичење
у новој години. Учествовали су
на Отвореном првенству Београда, на којем су у великој
конкуренцији постигли запажене резултате. Боје Динама
бранили су: Данило Булатовић,
Марија Мркела, Страхиња Стевшић и Андреја Божанић.

У трци старијих пионирки
на 600 м победила је Марија
Мркела, с резултатом 1:39,56.
Страхиња Стевшић се надметао у дисциплини на 800 м у
конкуренцији старијих пионира и освојио је златну медаљу,
с новим личним рекордом, који сада износи 2:09,32. У трци
старијих пионира на 2.000 м
наступио је Андреја Божанић
и освојио је бронзану медаљу,
с временом 6,50 минута. Данило Булатовић, иако млађи
пионир, надметао се са старијим ривалима на 300 м и с временом од 45 секунди оборио
лични рекорд.
Наредног викенда, такође у
атлетској дворани у Београду,
биће одржано Првенство Србије за млађе јуниоре, на којем ће Динамо такође имати
своје представнике.

„ДИЗЕЛКА” УПАЛИЛА МОТОРЕ
Завршен је зимски одмор и за
фудбалере Железничара. Првотимци клуба који је у јесењем делу шампионата остварио запажен успех у Српској
лиги група „Војводина” поново су на окупу, а припреме за
наставак сезоне у трећем рангу такмичења почеле су у понедељак, 21. јануара.
Прозивку играча извршио је
шеф стручног штаба Горан Мрђа, заједно са својим сарадницима Немањом Митровићем и
Глигором Шкрпаном и тренером голмана Владимиром Растовићем.
Популарна панчевачка „дизелка” тренутно на свом списку има 27 играча, а то су: Бранислав Катанић, Илија Николовски, Бојан Трипковић, Борко Аничић, Саша Руњаић, Марко Агић, Драган Ђорђевић, Георгије Јанкулов, Ђорђе Павловић, Лука Лукић, Марко Станојковић, Алекса Павловић, Божидар Шобат, Слободан Спасковски, Данило Ковачевић,
Вој кан Са рај лин, Вла ди мир
Мандић, Лазар Танасковић, Јован Вучетић, Оскар Кемењи,
Душан Танасић, Страхиња Нинков, Никола Вујичић, Филип и
Алекса Санадер, Павле Петровић и Никола Амбруш.
Неки играчи нису присуствовали првом тренингу из оправда них раз ло га, не ко ли ко
момака је тренутно на проби,
али до почетка пролећног дела шампионата свакако има

Овог викенда
Одбојка

Тамиш пружио
одличан отпор
фавориту

Утакмицама 17. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. Панчевачки Тамиш је серију утакмица
са екипама из врха табеле окончао дуелом против Новог Пазара, који је у нашем граду гостовао у петак, 18. јануара.
Иако и даље некомплетан, с
најновијим пехом који се огледао у повреди скочног зглоба
одличног Стефана Митровића,
тим из нашег града успео је да
пружи достојан отпор фавориту, али није имао снаге за коначно изненађење: Тамиш –
Нови Пазар 79:84, по четвртинама 19:18, 19:17, 19:28 и 22:19.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић одлично су
започели овај меч. Тамиш је
играо чврсто и агресивно у одбрани, а „тројке” Смиљанића,
Крстовића и Јековића уливале
су додатни оптимизам свима у
домаћој екипи. Ипак, Новопазарци су показали због чега се
налазе у врху табеле. Умели су
да одговоре на прави начин,
па је после првих десет минута домаћи тим имао само поен
предности.
Велика борба одвијала се и у
другој четвртини. Крстовић је
погодио „тројку” за 24:18, гости су узвратили, а онда је и
Алекса Илкић био прецизан с
велике удаљености. То је био
пети погодак Тамиша за три
поена... Пазарци су успевали
да одржавају прикључак, иако
је убрзо и Чабрило убацио „тројку” за 32:26... Салве звиждука
у Хали спортова на Стрелишту
изазвала је одлука судија да
једну чисту блокаду „претворе” у трећу личну грешку Илкића, што је задавало велики
проблем Тамишу. Уместо првог плејмејкера, заиграо је Са-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ШАХОВСКИ КУТАК
довољно времена да се све коцкице сложе.
– Иза нас је један заиста леп
период. Постигли смо одличан
резултат у јесењем делу првенства, па сада желимо да задржимо исти ниво и да сезону
окончамо на врху табеле. Припреме ћемо одрадити у нашем
граду, где имамо одличне услове за рад. Неколико играча нас
је напустило, то су углавном
момци који су имали мању минутажу. Најважније је да је костур тима остао на окупу, а тренутно се преговара с неколико
фудбалера који треба да нас
појачају – рекао је први тренер
Железничара Горан Мрђа.

Током зимске паузе „дизелку” су напустили Савков и Целин, који су прешли у редове
омољичке Младости, а отишли
су и Симоновић (у Аустрију),
Чоловић и Шалипуровић.
– Наши нови чланови постали су Јован Вучетић, који је
стигао из Интернационала, и
Владимир Мандић, доскорашњи фудбалер ОФК-а Вршац.
Обојица су везни играчи и верујем да смо с њима добили на
квалитету. Сигурно ћемо се појачати с још три или четири
играча, а у преговорима смо
са штопером, беком и нападачем. Наш циљ је да изборимо
што бољи пласман на крају

првенства – истакао је први
човек Же ле зни ча ра Зо ран
Наунковић.
Прву контролну утакмицу
панчевачка „дизелка” ће одиграти 3. фебруара у Иванову
против Стреле. На терену поред Хале спортова, 6. фебруара, гостоваће БСК 1925 из Батајнице, а само три дана касније, на истом терену, Железничар ће одмерити снаге и с
Вршцем. За 13. фебруар је заказана провера против Црвене
звезде из Малог Мокрог Луга,
а потом следе дуели с Бежанијом, Мла дим рад ни ком из
Пожаревца и Радничким из
Баранде.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг1)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Врх
ИЗВАНРЕДАН УЧИНАК НАШИХ СУГРАЂАНА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

ПАНЧЕВАЧКИ МАРАТОНЦИ
– СТВАРНО НАЈБОЉИ
Без премца на Балкану

На свечаној годишњој додели награда
за најбоље аматерске тркачке клубове
на Балкану удружење „Маратонци Панчево” освојило је укупно 22 пехара, у
више категорија, међу којима је и онај
најважнији – пехар намењен најбољем
ама тер ском тр кач ком удру же њу на
Балкану.
„Маратонци Панчево” основани су у
јануару 2016. године, а сада већ имају
преко 60 чланова, љубитеља рекреативног трчања у нашем граду и околини.
Чланови овог удружења на домаћим и
међународним тркама истрчали су невероватних 19.400 километара током

освојио друго место у општој категорији, тријумфовао је у групи маратонаца
од 40 до 54 године, а истрчао је и највише полумаратона. Победио је у Купу за
мушкарце, освојио је друго место у Дајмонд лиги, а има и највише пређених
километара у 2018, као и највећи број
претрчаних периодичних трекинг трка.
Жељко Зељковић је репрезентативац
Србије у ултрамаратону. На Европском
шампионату у ултрамаратону (трчање
на 24 сата) заузео је 38. место, док је у
Србији освојио бронзано одличје у трци која је трајала дванаест сати. Жељко
је освојио друго место на планинској
трци на Јадовнику, у дужини од 111 километара. Овај изванредни тркач је у
укупном пласману за 2018. годину заслужио треће место у групи маратонаца од 40 до 55 година.

2018. године. Ови сјајни људи постали су врсни промотери здравог начина живота и узор за многе наше суграђане.
Председница удружења Љиља Тасић
је 2018. годину крунисала са четири
освојена пехара. Наша суграђанка је
заузела друго место у општој категорији, била је друга и у конкуренцији
дама од 40 до 54 године, сребрно одличје је зарадила и у Дајмонд лиги, а
тријумфовала је у Купу. Најдража Љиљина постигнућа у 2018. години били
су међународни маратони у Чикагу,
Москви и Истанбулу.
Одличан је био и Мирко Војиновић, који је у 2018. заслужио чак осам
пехара. Овај сјајни тркач је такође

Александар Митић је освојио прво
место у категорији „најдуже на стази у
2018. години”, заслужио је треће место
у генералном пласману, а друго у конкуренцији тркача од 40 до 55 година.
Маринко Кнежевић је био најбољи у
конкуренцији маратонаца преко 55 година. Популарни Маре је у 2018. години истрчао чак једанаест ултрамаратона и седам маратона.
Свако од поменутих тркача истрчао
је преко 2.000 километара у прошлој
години. Свака част!
Изванредан је био и Новица Стојановић, тренутно најбржи маратонац. Он
је на Београдском маратону заузео пето
место, с временом 2:54. На „Панчевачком маратону” је тријумфовао с резул-

Импозантни резултати

татом 3:12, док је на „Новосадском рециклажном маратону” други стигао на
циљ. Новица је на „Костолачком полумаратону” поставио лични рекорд, који
сада износи 1:18, а тријумфовао је и на
„Свилајначком полумаратону”.
Иван Јевтић је освојио прво место у
категорији почетника (прва година трчања на званичним такмичењима), а на
„Медицинијади” Медицинског факултета Универзитета у Београду освојио
је златну медаљу.
Немања Црнобрња је заузео друго место у категорији мушкараца до 24 године, а запажени су били и Београђани у
редовима панчевачких маратонаца: Владимир Колић је учествовао на маратонима у Чикагу и Барселони, Зоран и Јеврем Ћосић су истрчали десет односно
седам полумаратона у 2018. години, а
веома запажен био је и Александар Узелац.
У стандардној постави „Маратонаца
Панчево” има још много чланова са импозантним бројем трка у 2018. години.
Славомир Борка је учествовао на маратону у Атини, а следећи циљ му је да
истрчи трке у свим главним градовима
бивше СФРЈ. До остварења циља преостало му је још само учешће на трци у
Загребу.
Драган Милашиновић је један од момака које можемо видети како трче по
граду буквално сваког дана. Освојио је
друго место у својој старосној категорији на полумаратону на Сребрном језеру
и прво место у укупном пласману у
Крос-триатлон серији за 2018. годину.
Ненад Вељковић је истрчао велики
број полумаратона у 2018. години, а
најтежа је била трка „Maze up” с 36
препрека на 24 км у Јелашничкој клисури.
Марина и Милан Гверо су једни од
најстаријих чланова „Маратонаца Панчево”, али то им не смета да сваке године истрче стотине километара, што
на тркама, што на тренинзима.
Сви ови, али и многи други људи чине једну сложну, веселу и здраву дружину, која је свој ентузијазам претворила у велики спортски резултат удружења „Маратонци Панчево” и постигла
да Град Панчево постане водећи град у
Србији када причамо о рекреативном
трчању на дуже стазе.
„Маратонци Панчево” очекују још нових чланова до седмог „Панчевачког маратона”, који ће бити одржан у августу.
Придружите им се.
А. Живковић

Поштовати све оне који су постигли нешто пре нас.
Вредност препознати у ономе што нам је остављено.
Бити свестан чињенице да од тебе не креће историја.
Ни филозофија.
Слагање мисли с речима.
Речи са здравом радозналошћу других.
Бити будан, самосвестан.
Е, онда тек креће пут ка врху.

Још више
Разгранатост идеја.
Отвореност ума.
Језгровитост духа.
Упорност, неодустајање.
Продорност.
Све то.
То је нешто више.
Али неопходно је још.

Фокус
Пажњу делити несебично.
Док је прималац заслужује.
Заслужити примање пажње.
Узимати је широм отворених очију.
Јер, ко жмури, сањари, није ту.
Дегустирати сопствено постојање на све могуће начине.
А фокусирати се на оно најбитније.
Теби најбитније.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Невена Видаковић,
гимназијалка:

Аранђел Бакурски,
гимназијалац:

Александар Ромић,
гимназијалац:

– Вероватно ћу ићи
у Халу спортова на
утакмицу, а можда ћу
погледати и неку
представу. Одмараћу
се и помало ћу учити.

– Ићи ћу на
рођендан код другарице и изаћи ћу
с другарима. Мало
ћу вежбати физику.

– Провешћу време
ван куће с друштвом.
Одмараћу се, овог
викенда нећу учити.
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